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Esipuhe

Tämän raportin virikkeenä oli viiden kunnan (Hämeenlinna, Oulu, Pieksämäki, Sasta-
mala ja Tampere) ja muutamien eri alojen asiantuntijoiden yhteistyö lapsiperheiden ja 
lasten palvelujen kehittämisessä (LANUPOL-yhteistyö). Kahden vuoden aikana ko-
koonnuttiin keskustelemaan lasten ja lapsiperheiden palvelujen lapsilähtöisestä kehit-

tämisestä. Syksyllä 2012 todettiin, että kuntien voimavarat eivät riitä lasten, nuorten ja lapsiper-
heiden palveluiden laajaan uudistumiseen. Yhdessä valmisteltiin ehdotus valtakunnalliseksi tut-
kimus- ja kokeiluohjelmaksi, jota esiteltiin vuonna 2013 useille valtiosihteereille, kansliapäälliköil-
le ja muille ministeriöiden avainhenkilöille sekä pääministerille ja hänen esikunnalleen valtioneu-
voston kanslian ideapajassa.1

Toukokuussa 2014 käynnistyi tämän raportin toimittaminen. Pyysimme harkinnanvaraisesti 
valikoituneilta kunnilta kuvauksia lapsiperheiden palvelujen kehittämisestä 2000-luvulla. Tulok-
sena oli 24 kuvausta kahdeksan kunnan (Heinola, Hämeenlinna, Imatra, Jyväskylä, Kempele, 
Lempäälä, Pieksämäki, Tampere), kahden kuntayhtymän (Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri 
EKSOTE, Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä) ja yhden seutukunnan (Oulun seutu) palve-
lujen kehittämisen prosessi- ja palveluinnovaatioista. 

Analyysitulokset ja niihin perustuvat johtopäätökset on julkaistu Kunnallisalan kehittämissää-
tiön tutkimusjulkaisusarjassa (nro 93/2015. Vammalan Kirjapaino Oy. Sastamala). Tässä sähköi-
sessä liiteraportissa julkaistaan kuntien kehittämistyön kuvaukset. Kuvaukset on jaettu kolmeen 
ryhmään niiden pääasiallisen sisällön mukaan: vaihtoehtoisia kehittämisstrategioita, palveluko-
konaisuuksia sekä uusia menetelmiä ja palveluja. 

Kiitämme lämpimästi kuntien avainhenkilöitä, jotka arjen paineissakin löysivät aikaa kuntansa 
kehitystyönsä esittelyyn, sekä KAKS – Kunnallisalan kehittämissäätiötä raportin ja sen liiterapor-
tin julkaisemisesta.

Tampereella lokakuussa 2015 

Matti Rimpelä ja Markku Rimpelä 

1  PM/ Valtioneuvoston kanslia/ 14.6.2013/ II Ideapaja ”Mitä uutta Suomesta”. LANUPOL-kuntien (Hämeen-
linna, Oulu, Pieksämäki, Sastamala ja Tampere), Tampereen yliopiston tutkijoiden, SAS Instituten asiantuntijoi-
den ja ITLA:n yhteinen ehdotus: Kuntakokeiluihin perustuvassa valtakunnallisessa tutkimus- ja kehittämishank-
keessa 2014–2017 kehitetään uusi toimintamalli ja palvelurakenne, joilla vastataan kustannusvaikuttavasti lapsi-
perheiden, lasten ja nuorten 2020–30-lukujen hyvinvointi- ja koulutushaasteisiin. (ks. www.innokylä.fi /Verkos-
to Lapsipolitiikkaa ja palveluinnovaatioita kunnissa)
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Oulun seutuun kuului 2000-luvun alussa kymmenen kuntaa: Hailuoto, Haukipudas, 
Kempele, Kiiminki, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu, Oulunsalo ja Tyrnävä. Hau-
kipudas, Kiiminki, Oulu, Oulunsalo ja Yli-Ii tekivät kuntaliitoksen vuoden 2013 
alusta. Vuonna 2009 seutukunnassa oli noin 97 000 alle 30-vuotiasta (44 % koko vä-

estöstä) ja 27 500 lapsiperhettä. Kun lapsiväestön osuus kuntien väestöstä oli jo pitkään ollut poik-
keuksellisen suuri, oli luonnollista, että lapsiperheiden, lasten ja nuorten hyvinvointiin oli kiinni-
tetty erityistä huomiota. Kolmessa kunnassa oli 2000-luvun alussa hyväksytty lapsipoliittinen oh-
jelma.

Oulun seutuhallinnon johdolla valmisteltiin vuosina 2007–2008 ehdotus yhteiseksi kasvatus-
hankkeeksi, jossa muun ohella esitettiin seudun yhteisen lapsipoliittisen ohjelman laatimista (Sa-
vela ym. 2007). Hankesuunnitelma ei kuitenkaan edennyt toteuttamiseen. Yhteisen lapsi- ja nuo-
risopoliittisen ohjelman valmistelu tuli keskusteluun uudelleen, kun valmisteltiin KASTE-ohjel-
maan TUKEVA-hanketta. Ohjelmatyö jäi kuitenkin odottamaan uuden lastensuojelulain edellyt-
tämien ensimmäisten lastensuojelun suunnitelmien valmistumista. 

Seudun yhteisen lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelman valmistelu otettiin KASTE-ohjelman jat-
kohankkeessa (TUKEVA 2 vuosille 2010–2012) keskeiseksi tehtäväksi. Työ eteni pääosin suunni-
telman mukaan, ja seudun yhteinen ohjelma hyväksyttiin kesäkuussa 2012 (http://www.seutunap-
pi.fi/lnpo). Kuntien ohjelmatyön tukemista jatkettiin lokakuussa 2013 päättyneessä jatkohank-
keessa (TUKEVA 3). Tässä luvussa kuvataan Oulun seudun lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelma-
työn prosessia (ks. kuva 1) ja siinä kertyneitä kokemuksia. 

Oulun seudun lapsi- ja nuorisopolitiikka 2025  
– seutukunnalle yhteinen tavoiteohjelma 

Sonja Manssila, Leena Hassi, Sinikka Salo ja Matti Rimpelä: 
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Ohjelmatyön organisointi ja käynnistyminen
Seutuhallitus asetti ohjelmatyölle ohjausryhmän, projektipäällikön ja projektiryhmän sekä kutsui 
pysyvän asiantuntijan.2 Ohjelmatyön keskeisiä yhteistyötahoja olivat Pohjois-Pohjanmaan liitto, 
THL:n Oulun yksikkö ja kansalaisjärjestöt, joiden kanssa järjestettiin työkokouksia (kuva 2). 

Seutuhallinnon pyynnöstä kunnat nimesivät vuoden 2011 alussa kuntaryhmät, joiden tehtävä-
nä oli esittää seutuohjelmaan kehittämiskohteita ja vastata kuntalaisten kuulemisesta ohjelmatyön 
eri vaiheissa sekä käynnistää kunnan oman ohjelman valmistelu. Kuntaryhmille järjestettiin viisi 
yhteistyöseminaaria ja kaksi työkokousta. Tutkimusryhmä asetettiin TUKEVA-hankkeen ensim-
mäisen vaiheen aikana, ja se jatkoi työtään Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus POSKEn 
johdolla. Ohjelmatyöryhmiin kutsuttiin asiantuntijoita kesäkuussa 2011.

Eri toimijoiden ohjelmatyöhön käyttämä yhteenlaskettu työpanos oli noin 6 200 tuntia (kuva 2). 
Lukuun sisältyvät ohjausryhmän kokoukset, kuntatyöryhmien yhteiset seminaarit, ohjelma-alue-
kohtaisten alatyöryhmien kokoukset, tutkimustyöryhmän kokoukset, yhteistyötoimijoiden kans-
sa järjestetyt neuvottelut ja taloustietojen keräämisen yhteydessä järjestetyt kokoukset. Myös TU-
KEVA-hankkeen ja Oulun seutuorganisaation työntekijöiden työpanos on laskettu mukaan.

2 Ohjausryhmän puheenjohtajana toimi apulaiskaupunginjohtaja Sinikka Salo Oulun kaupungista. Projekti-
ryhmään kuuluivat TUKEVA 2 -hankkeesta projektijohtaja Salla Korhonen, projektipäällikkö Leena Hassi ja seu-
tuhallinnosta seutusuunnittelija Sonja Manssila sekä pysyvänä asiantuntijana dosentti Matti Rimpelä Tampereen 
yliopistosta. Yksityiskohtaisemmin loppuraportissa: http://www.seutunappi.fi/filebank/2750-LNPO_Loppura-
portti_valmis.pdf.

Kuva 1. Oulun seudun lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelmatyön prosessia kuvaava ”toimintakello”
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184 t

86 t 90 t 802 t + 350 t 309 t

4 400 tYhteensä noin 6 200 t

Ohjelmatyö käynnistyi marraskuussa 2010 seutukunnan yhteisellä seminaarilla. Ensimmäisek-
si koottiin ja analysoitiin kuntien hyvinvointitietoja, aikaisempaa kehitystyötä ja lastensuojelu-
suunnitelmia. Alustavassa arvioinnissa todettiin, että Oulun seudun kunnissa tavoitteet, toiminta 
ja talous jakautuivat hallintokuntiin. Yhteisöt (esim. asuinalueet) ja niiden erityisiin hyvinvointi-
tarpeisiin vastaaminen olivat jääneet toimiala- ja ongelmasuuntautuneisuuden varjoon. 

Lastensuojelusuunnitelmista, Uuden Oulun hyvinvointibarometrissa ja muista seudulla teh-
dyistä tutkimuksista saatiin tietoja lasten ja nuorten kokemasta hyvinvoinnista. POSKEn johdolla 
oli kerätty Oulun seudun 11-, 14- ja 17-vuotiaiden kokemasta hyvinvoinnista aineisto, jota analy-
soitiin yhteistyössä ammattikorkeakoulun opiskelijaryhmän ja yliopettajien kanssa. (http://www.
seutunappi.fi/lnpo/lahteita_linkkeja_tutkimuksia/alueellinen_tutkimus/11-17v_tutkimus) 

Toisena tehtävänä oli tutustua muiden kuntien ohjelmatyöstä kertyneisiin kokemuksiin ja tut-
kimuksiin (Satka ym.2002; Paavola ym. 2006; Määttä & Väänänen-Fomin 2009; Määttä 2010; Rou-
su 2010). Muualla maassa valmistuneet kuntien ohjelma-asiakirjat olivat joko varsin laajoja, ja eh-
dotuksia oli runsaasti tai ne olivat yleisiä ilman konkreettisia toimenpide-ehdotuksia. Useimmiten 
ohjelmista oli vaikea hahmottaa kokonaisuutta muuten kuin vakiintuneiden hallintokuntien nä-
kökulmasta. Taloutta ja henkilöstövoimavaroja ei juurikaan analysoitu. Erityistä huomiota kiinni-
tettiin muutaman kunnan ohjelmaprosessien tutkimuksen päätelmiin (Määttä 2010): ”Vaarana 
on, että suunnittelusta ja suunnitelmista tulee itsessään tavoite, normitettu velvoite, joka täytetään 
ilman, että suunnitelmilla olisi vaikutusta lasten ja nuorten elämään. Matka viranhaltijoiden ja 
kuntapäättäjien pöydiltä lasten ja nuorten elämäntilanteisiin vaikuttaa pitkältä ja hyvienkin suun-
nitelmien käytännön vaikutukset näkyvät vasta monen vaiheen ja mutkan jälkeen.” 

Näitä aineistoja, tietoja ja kokemuksia käsiteltiin ohjausryhmän kokouksissa ja myös kunnille 
järjestetyssä yhteistyöseminaarissa tammikuussa 2011. Tärkeimmäksi tehtäväksi määriteltiin yh-
teisen ymmärryksen vahvistaminen: ”Suunnitelmallinen lapsi- ja nuorisopolitiikka vaatii laajaa 
yhteistyötä yli hallintokuntien ja ammattiryhmien rajojen. Tähän tarvitaan yhteisiä tulkintoja las-
ten ja nuorten hyvinvointikehityksestä ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Parhaimmillaan nämä tul-
kinnat ovat niin selkeitä, että myös vanhemmat, lapset ja nuoret voivat niitä ymmärtää.”

Kuva 2. Oulun seudun lapsi- ja nuorisopolitiikka 2025 -ohjelmatyön toimijat ja heidän työpanoksensa
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Toimeksiannon ja työsuunnitelman täsmentäminen
Ohjelmatyö kohdistettiin lapsiin ja nuoriin 29. ikävuoteen saakka sekä perheisiin, joissa on alle 
18-vuotiaita lapsia, sekä rajattiin kunnan lapsi- ja nuorisopolitiikkaan, jolla tarkoitettiin kunnan 
toiminta- ja taloussuunnittelussa päätettäviksi tulevia valintoja ja toimenpiteitä. Huomio kiinni-
tettiin ongelmien sijasta ensisijaisesti hyvinvoinnin edistämiseen ja sitä vahvistaviin toimintoihin 
ja rakenteisiin. 

Ohjausryhmä arvioi, että edessä on merkittäviä uudistuksia, joiden valmisteluun ja toimeenpa-
noon tarvitaan riittävästi aikaa. Siksi valmisteltiin strategisia tavoitteita kolmen valtuustokauden 
ajaksi vuoteen 2025 saakka. Ohjelmatyö jaettiin kahteen tasoon. Seudun yhteinen ohjelma on suo-
situs kunnille, ja siihen kootaan kunnille yhteisiä selvityksiä ja näkökohtia. Kunnat valmistelevat 
kukin oman lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelmansa, jossa ne harkintansa mukaan ottavat huo-
mioon seutuohjelman suositukset. Kunnat keskittyvät käytännön toimenpideohjelmiin, jotka to-
teutetaan edessä olevan valtuustokauden aikana. 

Maaliskuussa ohjausryhmä hyväksyi Oulun seudun lapsi- ja nuorisopolitiikka vuoteen 2025 oh-
jelmamuistion, jossa esitettiin yhteenveto hyvinvointikehityksestä ja lastensuojelusuunnitelmissa 
esitetyistä kehittämistoimista sekä täsmennettiin työsuunnitelmaa ja hahmoteltiin ensimmäinen 
ehdotus ohjelman sisällöksi. Toimeksianto tiivistettiin kysymykseen: Miten kunnat käyttäisivät te-
hokkaammin/vaikuttavammin voimavarojaan (yht. noin 600 milj. €/vuosi) lasten ja nuorten hy-
vinvoinnin edistämiseksi? (http://www.seutunappi.fi/filebank/2699-Muistio_Oulun_seudun_lap-
si-ja_nuorisopolitiikka_vuoteen_2025_-ohjelman_valmistelu.pdf) Työsuunnitelman johtavana 
ideana oli valmistelun vaiheistaminen niin, että kaikilla tahoilla oli mahdollisuus seurata ja kom-
mentoida ohjelmatyön etenemistä. Tavoitteeksi asetettiin tiivis ohjelma-asiakirja, jota täydentävä 
aineisto esitetään liitteissä. Valmistelumuistio lähetettiin kommentoitavaksi kuntiin ja kolmannel-
le sektorille. Siitä tiedotettiin myös lapsille, nuorille ja vanhemmille kyläyhdistysten, oppilaitosten 
ja nuorisotoimen kautta.

Ehdotus painopisteiksi ja teemoiksi
Vakiintuneiden hallintokuntien ja ajankohtaisen pahoinvointiongelmien sijasta ohjelmatyön läh-
tökohdiksi otettiin lapsiperheiden, lasten ja nuorten kohtaaminen sekä uusin tieto lapsen kehityk-
sestä aikuiseksi ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Näistä lähtökohdista esitettiin seitsemän yhteisen 
ymmärryksen ydinteemaa: investointi elinikäiseen hyvinvointiin, hyvinvointioppiminen, kehitys-
yhteisöt ja niiden kasvatuskumppanuus, sosiaalinen aikuistaminen, jatkuvuus, osallisuus, sekä 
palvelut ja niiden asiakkuuden tulkinta. Ohjelmatyö jaettiin kuuteen vaiheeseen: 

1. Sovitaan yhteisistä tulkinnoista ja ydinteemoista.
2. Kuvataan kunnan strategiset vaihtoehdot.
3. Jaetaan kokonaisuus ohjelma-alueisiin.
4. Keskitytään kriittisiin toimenpideohjelmiin.
5. Kehitetään tiedonhallintaa ja vaikutusten arviointia.
6. Päätetään välittömistä toimenpiteistä.
Strategisia vaihtoehtoja tarkasteltiin kahdesta näkökulmasta (yhteisösuuntautunut ja ongelma-

suuntautunut) ja päätettiin keskittyä ensisijaisesti yhteisösuuntautuneisuuteen. Laaja kokonaisuus 
jaettiin ohjelma-alueisiin, joista vain yksi oli ongelmasuuntautunut: 1) lapsiperhesuuntautunut yh-
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dyskuntasuunnittelu, 2) kasvu osallistuvaan kansalaisuuteen, 3) paljon tukea tarvitsevat lapsiper-
heet, 4) lapsiperheen tuki varhaislapsuudessa, 5) varhaiskasvatuksesta perusopetukseen, 6) perus-
opetuksesta toisen asteen koulutukseen ja 7) nuoret aikuiset.

Tavoitteena oli laajassa yhteistyössä määritellä jokaisella ohjelma-alueella seudun yhteiset ta-
voitteet, joista johdetaan esityksiä toimenpideohjelmiksi viitoittamaan etenemistä strategisten ta-
voitteiden suuntaan. Kuntien tehtävänä oli täsmentää toimenpideohjelmia ja sisällyttää niitä seu-
raavina vuosina toiminta- ja taloussuunnitelmiin. Suurten muutosten vaikutukset tulevat näky-
viin hitaasti, ja siksi valmisteltiin myös ehdotuksia välittömiksi toimenpiteiksi, jotka ovat heti to-
teutettavissa ja joilla havainnollistetaan henkilöstölle, sidosryhmille ja myös vanhemmille, mitä 
ohjelman toteuttaminen käytännössä tarkoittaa. 

Keväällä 2010 käytiin kriittistä keskustelua tiedon hallinnasta, tiedolla johtamisesta ja vaikutus-
ten arvioinnista. Monissa haasteissa katsottiin tarvittavan valtakunnallisia ratkaisuja. Ohjausryh-
mä päätyi esittämään, että lapsi- ja nuorisopolitiikan tiedonhallinta ja vaikutusten arviointi eriy-
tetään ohjelmatyöstä ja niitä pyritään kehittämään itsenäisenä tutkimus- ja kehittämishankkee-
naan.

Hyvinvointia tai paremminkin pahoinvointia kuvaavien tietojen päivityksessä kiinnitettiin eri-
tyisesti huomiota kiireellisiin sijoituksiin (kuva 3). Niiden jatkuvan kasvun katsottiin viittaavan 
lasten, lapsiperheiden ja nuorten peruspalvelujen rapautumiseen.
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Kuva 3. Lastensuojelussa kiireellisesti sijoitettujen lasten lukumäärä vuosittain Oulun seudun kunnissa vuosina 2000–2011 
(Lähde: THL ja kuntien ilmoittamat tiedot)

Ohjelmatyöseminaarissa huhtikuussa 2011 raportoitiin tuloksia 11–17-vuotiaiden hyvinvointi-
kyselystä ja pohdittiin, miksi tarvitaan seututasoista Lapsi- ja nuorisopolitiikka 2025 ohjelmaa. 
Paneelikeskustelussa pääsivät ääneen vanhempien ja nuorten edustajat, kuntatoimija, nuoriso-
työntekijät, nuorisotutkija ja järjestön edustaja.

Erityistä huomiota kiinnitettiin nuorten kuulemiseen. Oulun nuorisotyö järjesti viikonvaihteen 
kestävän ”kuulemisleirin” nuorille. Keskeisiä tuloksia esitteli eräs leirillä mukana ollut nuori seu-
tuvaltuuston kokouksessa toukokuussa 2011:
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•	 Koulu	ei	pysty	hoitamaan	yhä	lisääntyvää	kiusaamista.
•	 Sosiaaliset	taidot	puuttuvat	opetuksesta,	nuoret	haluavat	lisää	aikaa	ja	tilaisuuksia	keskuste-

lulle.
•	 Lähiyhteisö	on	merkittävä	turvallisuutta	luova	tekijä.	
•	 Nuorten	vertaisryhmät	nousivat	keskeisiksi	keskusteluissa.
•	 Aikuisten	kaipuu	näkyi	nuorten	mielipiteissä:	”mitä	niillä	vitun	psykologeilla	ja	mitä	niitä	nyt	

onkaan, jos kukaan ei kuitenkaan välitä”.
•	 Vanhemmille	toivottiin	koulutusta	vanhemmuudesta,	lisäksi	nuoret	olivat	huolissaan	van-

hempien jaksamisesta.

Kuntien valmistautumista ohjelmatyöhön
Seutuhallituksen suosituksen mukaisten kuntatyöryhmien toiminta käynnistyi tammi-helmi-
kuussa 2011. Projektipäällikkö ja pysyvä asiantuntija osallistuivat kevään kuluessa kaikkien kun-
taryhmien kokouksiin. Niissä keskusteltiin ohjelmatyön perusteista ja kerättiin kuntakohtaista tie-
toa ohjelmatyön taustaksi. 

Kuntien ensimmäisenä tehtävänä niiden oman lapsi- ja nuorisopolitiikan kuvaaminen. Tavoit-
teena oli saada näkyviin hyvinvoinnin, toiminnan ja talouden kehitys mahdollisimman monen 
vuoden ajalta. Kunnille esitettiin tietojen keräämistä neljässä suunnassa: 
•	 lastensuojelun	suunnitelmien	tilastotietojen	päivittäminen	
•	 kunnan	lapsi-	ja	nuorisopolitiikan	taloutta	kuvaavien	tietojen	kerääminen	
•	 kunnan	talous-	ja	toimintasuunnitelmiin	ja	-kertomuksiin	kirjatun	lapsi-	ja	nuorisopolitii-

kan analysointi
•	 kunnan	palvelujen	 ja	käytäntöjen	kehityksen	tarkastelu	suhteessa	ehdotettuihin	kriittisiin	

toimenpideohjelmiin. 

Lapsi- ja nuorisopolitiikan strategioiden analyysi
Ohjelmatyötä käynnistettäessä pidettiin tärkeänä, että kunnissa saataisiin näkyviin ja keskustelta-
vaksi viime vuosina toteutuneen lapsi- ja nuorisopolitiikan strategiset painopisteet. Niiden oletet-
tiin löytyvän kuntien toiminta- ja taloussuunnittelun ja -seurannan asiakirjoista ja tilinpäätöksiin 
perustuvasta talousselvityksestä. Kuntien asiakirjojen alustavassa analyysissä todettiin, että niistä 
ei ollut mahdollista saada esiin kunnan lapsi- ja nuorisopolitiikan strategista linjaa. Maininnat ta-
voitteista ja toteutumisesta hajautuivat hallintokuntiin ja yksittäisiin lauseisiin. 

Toisena aineistona aikaisempien vuosien lapsi- ja nuorisopolitiikan analysoinnissa oli tarjolla 
kuntien tilinpäätökset. Lapsibudjettianalyysia on kuvattu tarkemmin tämän liiteraportin toisessa 
luvussa (Narkilahti ym.). Talousselvityksen tuloksia raportoitiin lukuisissa yhteyksissä luottamus-
henkilöille ja johtaville viranhaltijoille ja muille sidosryhmille. Ne herättivät mielenkiintoa ja vil-
kasta keskustelua, mutta hyödyntäminen kunnissa jäi vaihtelevaksi. 

Kuntien ja niissä toimivien kuntatyöryhmien valmiudet tiedon keräämiseen ja tarkasteluun 
osoittautuivat huomattavasti ennakoitua vaatimattomammiksi. Samoin kuntien tukemiseen käy-
tettävissä olevat voimavarat olivat liian vähäisiä.
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Kaksi luonnosta seutuhallinnolle
Selvitysten ja palautteiden perusteella valmisteltiin huhtikuussa ensimmäinen lyhyt luonnos seu-
tuohjelman ydinkohdiksi. Toukokuussa 2011 seutuhallinto vahvisti ohjelma-asiakirjalle seuraa-
van jäsentelyn:

1) Viime vuosien kehitys
a. lasten ja nuorten hyvinvointikehityksen tärkeimmät haasteet
b. lapsi- ja nuorisopolitiikan talous Oulun seudulla vuodesta 2005 alkaen
c. analyysi viime vuosien lapsi- ja nuorisopolitiikasta ja havaituista muutostarpeista

2) Suositukset kunnille
a. yhteisiksi näkökulmiksi ja käsitteiksi
b. strategisiksi vaihtoehdoiksi ja tavoitteiksi 
c. ohjelma-alueiksi
d. toimenpideohjelmiksi 
e. toimenpiteiksi, joilla tehostetaan lapsi- ja nuorisopolitiikkaa välittömästi 
f. kuntakohtaisten ohjelmien valmistelemiseksi.

Alun perin tarkoituksena oli edetä ensimmäisestä luonnoksesta suoraan varsinaisen ohjelma-
asiakirjan valmisteluun. Ohjelmaryhmä päätti kuitenkin valmistella seutuhallinnolle toisen luon-
noksen, jossa ohjelma-asiakirjan sisältöä edelleen täsmennetään. Näin viritettiin uudelleen kes-
kustelua ja saatiin palautetta ennen varsinaisen ohjelma-asiakirjaesityksen tekemistä. Toisessa 
luonnoksessa esitettiin kymmenen teesiä:
•	 investointi	elinikäiseen	hyvinvointiin
•	 kehitysyhteisöt	ja	niiden	välinen	kasvatuskumppanuus
•	 osallisuus
•	 jatkuvuus	ja	oikeudenmukaisuus
•	 asiakkaana	lapsiperhe
•	 hyvinvointioppiminen
•	 tuen	ja	palvelujen	järjestäminen	lapsen	ja	nuoren	kehityksen	mukaan
•	 laadun	hallinta
•	 läpinäkyvyys	ja	tilivelvollisuus
•	 vaikuttavuuden	seurannan	mahdollistava	tiedonhallinta.
Strategiseksi tavoitteeksi vuoteen 2025 mennessä esitettiin lapsiperheiden, lasten ja nuorten hy-

vinvoinnin edistäminen vahvistamalla kehitysyhteisöjä, kaikille yhteisiä peruspalveluja ja niiden 
kasvatuskumppanuutta niin, että erikoistuneiden palvelujen tarve ja kuormitus vähenevät.

Siirtymistä hallintokunta-ajattelusta perhe-, lapsi- ja nuorisolähtöiseen toimintaan havainnol-
listettiin ”viisitasomallilla”, jossa kunnan palvelut jaettiin tuen tarpeen vaativuuden mukaan vii-
teen luokkaan (kuva 4). Tämän mallin mukaan hyvinvointia rakennetaan pääosin tasoilla 1–3.
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Kesän 2011 kuluessa todettiin, että tiedonhallinnan ja vaikutusten arvioinnin kehittäminen eril-
lisenä hankkeena ei edennyt. Ne tulivat mukaan toiseen luonnokseen kahtena uutena ohjelma-
alueena (taulukko 1). Ohjelma-alueille asetettiin työryhmät, joihin kutsuttiin eri alojen ja tahojen 
asiantuntijoita. Työryhmät kokoontuivat kesän kuluessa kukin kolme kertaa ja valmistelivat ehdo-
tukset ohjelma-alueiden tavoitteiksi ja toimenpideohjelmiksi (taulukko 1). Tarkoituksena oli eh-
dottaa 1–3 toimenpideohjelmaa, jotka olisivat kyseisen ohjelma-alueen kannalta kriittisiä ja niin 
konkreettisia, että toteuttamiseen voidaan ryhtyä viimeistään seuraavassa toiminta- ja taloussuun-
nitelmassa. Tämä osoittautui näin ly hyessä ajassa lähes ylivoimaiseksi tehtäväksi. Tuloksena olikin 
enemmän mahdollisen toimenpideohjelman idean luonnehdintoja kuin konkreettisia toimenpi-
deohjelmia.

III-‐taso

II-‐taso

I-‐TasoV-‐
ta
so

IV
-‐

3. Konsultoivat
tukipalvelut perus-‐
palveluissa: psykologi,
kuraattori, lääkäri,
puheterapeutti,
toimintaterapeutti
yms.

2. Peruspalvelut (kaikille):
Neuvolat, varhaiskasvatus,
perusopetus, 2. asteen koulutus,
oppilas/opiskelijahuolto,
nuorisotyö, kulttuuri, liikunta yms.

5. Eriytyneet/
erikoistason
palvelut:
erityisluokat
ja -‐koulut,
sijaishuolto,
psykiatrian osastot

4. Erikoistuneet palvelut:
Lapsella/nuorella/perheellä
asiakkuuksia erikoistuneisiin
toimintayksiköihin/ammat-‐
tihenkilöihin

1. Arjen kehitys-‐
yhteisöt (perhe,
asuinalue,
harrastukset):
Yhdyskunta-‐
suunnittelu, kasvatus-‐
kumppanuus muiden
toimijoiden kanssa

Kuva 4. Kunnan lapsi- ja nuorisopolitiikassa tukea ja palveluja tarkastellaan viidellä tasolla
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Taulukko 1. 
Ehdotukset ohjelma-alueiksi ja niiden (kriittisiksi) toimenpideohjelmiksi Oulun seudun lapsi- ja nuorisopoliittisen 
ohjelmatyön toisessa luonnoksessa

Ohjelma-alue Esitykset toimenpide-ohjelmiksi

Lapsiperheiden tuki  
varhaislapsuudessa

Perheiden tukeminen raskauden ja 1–2 ikävuoden aikana
Lapsiperheiden ja lasten hyvinvointiarviointi, hyvinvointitiedon tallentaminen, siirtäminen ja hyödyn-
täminen

Varhaiskasvatuksesta  
perusopetukseen

Lapsiperheiden laaja hyvinvointiarviointi, hyvinvointitiedon tallentaminen, siirtäminen ja hyödyntä-
minen

Perusopetuksesta  
toiselle asteelle

Hyvinvointitiedon tallentaminen, siirtäminen ja hyödyntäminen perusopetuksesta toiselle asteelle
Toiminnallista perusopetusta tarpeen mukaan
Erityisen tuen palveluohjaaja

Nuoret aikuiset  
(18–29-vuotiaat)

Tunnistetaan ikäryhmän ne ikävaiheet, joissa on erityinen varaa syrjäytyä ja kohdennetaan palvelu-
ja niihin

Kasvu osallistuvaan  
kansalaisuuteen

Lasten, nuorten ja heidän vanhempiensa osallistumisen mahdollisuudet
Tavoitteet, toiminta ja tulokset näkyviksi
Kehitysyhteisöjen ja muiden lähiympäristöjen hyvinvoinnin arviointi

Lapsiperhe-
suuntautunut yhdys-
kuntasuunnittelu

Hyvinvointikehityksen ydintiedot yhdyskuntasuunnittelun tietokantoihin 
Yhdyskuntasuunnittelun tavoitteeksi lapsiperheiden hyvinvointi ja alueellisiin erityistarpeisiin vastaa-
minen

Paljon tukea tarvitsevat 
lapsiperheet

Paljon voimavaroja vaativan tuen kustannukset ja vaikutusten arviointi Palveluohjaus koko perheelle.
Tehostettu erityistuki määräajaksi koko lapsiperheelle 

Toiminta- ja talous-
tiedon tuotanto

Vertailukelpoinen ja ajantasainen toiminta- ja talousseuranta

Hyvinvointitiedon  
tuotanto

Lasten ja nuorten hyvinvointikehityksen ydintietojen seuranta
Määräaikaiset kyselytutkimukset ja erillisselvitykset
Sähköinen hyvinvointikertomus 

Ohjelma-asiakirja valmistuu 
Seutuhallituksessa syyskuussa 2011 hyväksytty toinen ohjelmaluonnos lähetettiin laajasti lausun-
nolle. Luonnoksesta keskusteltiin kuntatyöryhmien seminaarissa ja ohjelma-aluekohtaisten työ-
ryhmien kokouk sissa sekä molempien yhteisessä työkokouksessa. Lisäksi järjestettiin ”Lasten ja 
nuorten hyvinvointia TUKEVAlla otteella” -seminaari ja ”Tutkimuksen näkökulma lapsi- ja nuo-
risopoliittiseen ohjelmaan” -seminaari. 

Lokakuussa 2011 kuntatyöryhmät toimittivat lausuntonsa toisesta luonnoksesta. Myös Oulun 
seutuorganisaatioon kuuluvilta tiimeiltä pyydettiin lausunnot ohjelma-asiakirjaluonnoksesta. Tii-
mien kokoonpano muodostui kuntien toimialojen johtavista viranhaltijoista, ja ne kokoontuivat 
säännöllisesti kuukausittain. Lausunnot saatiin kulttuuri-, nuoriso-, liikunta- ja seuturakennetii-
miltä. Luonnoksesta saatiin kommentteja myös valtakunnan tason toimijoilta (THL ja lapsiasia-
valtuutettu).

Ohjelmaehdotukseen lisättiin muutamia esityksiä toimenpiteiksi, joita suositeltiin kunnille vä-
littömästi ja erityisesti vuoden 2013 toiminta- ja taloussuunnittelun valmisteluun:
•	 lapsivaikutusten	arviointi	laajennetaan	kaikkeen	kuntien	järjestämään	toimintaan	
•	 määräraha	tutkimus-	ja	kehitystyöhön	ja	henkilöstön	koulutukseen
•	 toiminnan	ja	talouden	vertailukelpoinen	seuranta	ja	raportointi	viidellä	tasolla
•	 hyvinvointikehityksen	ydintiedot	laajoista	terveystarkastuksista
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•	 peruskouluissa	tehtävät	hyvinvointikyselyt
•	 hyvinvointiosaamisen	ja	-oppimisen	koulutusohjelma
•	 kouluruokailun	laadunhallinta.	
Ehdotus Oulun seudun lapsi- ja nuorisopolitiikka 2025 -tavoiteohjelmaksi valmistui maalis-

kuussa ja hyväksyttiin seutuvaltuustossa kesäkuussa 2012 (http://www.seutunappi.fi/lnpo)

Ohjelmatyön arviointia
Ohjelmatyötä arvioitiin useissa tilaisuuksissa kirjallisilla palautteilla sekä kahdella ohjelmaproses-
sia koskevalla arviointikyselyllä: 1) miten ohjelmaprosessi oli kunnissa otettu vastaan, 2) miten 
ohjelmatyössä oli onnistuttu, 3) miten osallistujat olivat prosessimaisen toimintatavan kokeneet ja 
4) miten he prosessia kehittäisivät. Tulokset on kuvattu yksityiskohtaisemmin seutuhankkeen lop-
puraportissa (http://www.seutunappi.fi/lnpo/ohjelmatyon_prosessi).

Kaikille ohjelmatyöhön aktiivisesti osallistuneille (yhteensä 259 henkilöä) lähetettiin kysely 
maaliskuussa 2012. Vastauksia saatiin 51 henkilöltä. Ohjelmatyötä pyydettiin arvioimaan väittä-
millä (täysin eri mieltä – täysin samaa mieltä) ja avoimella kysymyksellä. Kyselyssä esitettiin seu-
raavat väittämät:

1. Ohjelmatyölle asetetut tavoitteet ovat mielestäni toteutuneet hyvin. 
2. Ohjelmatyöhön ovat osallistuneet olennaiset tahot.
3. Mikäli ohjelmatyöstä on mielestäsi puuttunut joku olennainen taho, kerrothan mikä (avoin 

kysymys).
4. Olen saanut riittävästi tietoa LNPO:n etenemisestä.
5. Ohjelmatyön aikataulutus on onnistunut.
6. Ohjelmatyön aikana järjestetyt seminaarit ovat olleet hyödyllisiä.
7. Ohjelmatyön aikana järjestetyt work shopit ovat olleet hyödyllisiä.
8. Minkälaista toimintaa/tekemistä olisi tarvittu, mitä puuttui? (avoin kysymys)
Vaatimaton vastausaktiivisuus vähentää tulosten yleistettävyyttä. Keskimäärin vastaajat olivat 

samaa mieltä väittämien kanssa. Avoimiin kysymyksiin vastattiin muun muassa, että ohjelmatyö-
hön ei riittävästi otettu mukaan kolmannen sektorin / järjestöjen edustajia. Kuntien johtavilta vi-
ranhaltijoilta olisi odotettu parempaa osallistumista ja sitoutumista. Uuden Oulun rakentaminen 
oli vähentänyt mahdollisuuksia osallistua ohjelmatyöhön. Vastaajat kokivat oman roolinsa työkii-
reen vuoksi hajanaisena, eikä kaikkiin tilaisuuksiin ja työkokouksiin pystytty osallistumaan. Pää-
osin ohjelmatyötä pidettiin kuitenkin onnistuneena.

Pohdintaa ja suosituksia
Ohjelmatyön käynnistyessä syksyllä 2010 kuntahallinnon päähuomio oli kohdistunut kunta- ja 
palvelurakenneuudistukseen. Oulun seudulla useat kunnat olivat yhdistymässä, ja Lakeuden 
alueel la keskusteltiin kuntien yhteistoiminnasta. Kun tähän lisätään vielä kuntien omaleimaiset 
hallintorakenteet ja eri tavalla painottuneet ideologiset asetelmat, seutukunnan yhteisen lapsipo-
liittisen ohjelman tarve ei ollut kaikille tahoille itsestäänselvyys. 

Vaikka Suomessa oli jo valmisteltu lukuisia kuntien lapsi- ja nuorisopoliittisia ohjelmia, ohjel-
matyöhön ei ollut valmista prosessimallia. Kahden valtuustokauden ajalta taantuva tarkastelu oli 
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kunnille uusi tehtävä, ja sen vaatima tietojen kerääminen koettiin kuormittavaksi. Tietoja ei ollut 
vertailukelpoisina helposti saatavissa edes yhden kunnan sisällä saati sitten kuntien kesken. Osal-
lisuuden vahvistamiseen ei juuri ollut valmiita rakenteita eikä menetelmiä.

Hankesuunnitelmassa ohjelmatyöhön varatut voimavarat osoittautuivat alimitoitetuiksi. Kun-
tien lapsi- ja nuorisopolitiikan kuvaamista ja analysointia jouduttiin huomattavasti pelkistämään. 
Erityisesti jouduttiin tavoitteista tinkimään tiedon hallinnan ja seurantajärjestelmien kehittämi-
sessä. Lapsibudjettianalyysi ja myöhemmin osallisuushanke osoittivat, mitä olisi voitu saada ai-
kaan, jos myös muilla tärkeillä osa-alueilla olisi ollut käytettävissä enemmän voimavaroja. Näistä 
haasteista huolimatta seutuohjelman valmistelu eteni pääosin työsuunnitelman mukaan, paljolti 
kuntien henkilöstön talkootyön ansiosta. Tuloksena oli lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelmatyön 
prosessimalli, ohjelma-asiakirjan rakennemalli sekä näkemys strategisista vastauksista 2020-lu-
vun haasteisiin. 

Oulun seudulla ohjelmatyö rakentui alusta alkaen omaleimaiseksi. Ohjelmatyö keskittyi kun-
nan tehtäviin ja mahdollisuuksiin. Edettiin kaksitasoisesti, ensin rakennettiin seututason yhteis-
ymmärrystä ja yhteisiä suosituksia, joita soveltaen kuntien oli tarkoitus laatia omat ohjelmat. Val-
mistelu oli läpinäkyvää, ja vaiheittain valmistuneet ohjelmaluonnokset arvioitiin julkisesti. Seu-
tuohjelman strategiseksi ytimeksi määriteltiin alusta alkaen lapsiperheiden, lasten ja nuorten hy-
vinvoinnin edistäminen ja palvelujen arviointi ja kehittäminen kokonaisuutena. 

Runsaan kahden vuoden intensiivisestä työstä huolimatta paljon jäi kesken ja jopa kokonaan te-
kemättä. Keskittyminen hyvinvoinnin vahvistamiseen hyväksyttiin yleisesti, mutta ohjelma-aluei-
den määrittely herätti myös kritiikkiä, jossa kaivattiin esimerkiksi mielenterveysongelmille ja 
päihteille omia osaohjelmia. Nuorten (18–29-vuotiaiden) palvelujen kehittäminen osoittautui ar-
voitua vaativammaksi. Kunnan vastuulle kuuluvia tämän ikäryhmän palveluja ei ehditty jäsentää 
tarkemmin. Yhdyskuntasuunnittelu jäi vain maininnaksi. Oulun seudun tutkimusasiantuntemus 
(THL, yliopiston tutkijat ja ryhmät) olisi voitu sitoa vahvemmin ohjelmatyöhön mukaan, mutta 
tähän ei ollut varattu voimavaroja. Tutkijapalaverit jäivät POSKEn johdolla tehtyjä tutkimuksia lu-
kuun ottamatta ideoinnin tasoille. Tiedolla johtamisen laajojen tehtäväkenttien – hyvinvointike-
hitys sekä toiminta ja talous – vastuutuksesta kuntien ja valtion välillä keskusteltiin koko ohjelma-
prosessin ajan, mutta näillä alueilla ei talousselvitystä lukuun ottamatta päästy alkua pidemmälle.

Kuntakohtaisen ohjelmatyön haasteet konkretisoituivat talousselvityksessä. Vaikka tiedolla joh-
tamista ja tiedon hallinnan kehittämistä pidettiin laajasti tärkeänä, vertailukelpoisten tietojen ke-
rääminen koettiin kuormittavaksi. Lapsibudjettianalyysissä testattiinkin käytännössä kuntien si-
toutumista yhteistyöhön ja myös valmiutta panostaa tiedolla johtamiseen. 

Ohjelmatyöryhmissä kohdattiin konkreettisesti vakiintuneen ja uuden tarkastelun välinen ris-
tiriita. Keskustelut lähtivät liikkeelle hallinnon aloista, ammattiryhmistä ja ongelmista ja vasta pa-
rin tunnin pohdiskelun jälkeen päädyttiin toimeksiannon edellyttämään kehittelyyn. Kun työryh-
mät uudelleen kokoontuivat muutaman viikon kuluttua, taas lähdettiin liikkeelle hallintokunnis-
ta, ammattiryhmistä ja ongelmista ja tarvittiin uudelleen aikaa näkökulman muuttamiseen. Oh-
jelma-alueiden työryhmissä havainnollistui kulttuurisen muutoksen vaativuus, kun pyritään ai-
dosti nostamaan lapsiperheet, lapset ja nuoret kaiken kehittämisen keskiöön.

Alusta alkaen keskusteltiin paljon mahdollisimman monen tahon saamisesta mukaan ohjelma-
työhön. Hyvästä tahdosta huolimatta laaja osallisuus osoittautui haastavaksi. Tarjolla oli vähän 
menetelmiä, jotka aidosti olisivat tuoneet esiin kuntien asukkaiden ja erityisesti lasten ja nuorten 
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omia näkökulmia. Ohjelmatyön edetessä avautui mahdollisuus erilliseen hankkeeseen, jossa sy-
vennettiin osallisuutta kunnissa. Hyvät osallistamisen käytänteet koottiin kahdeksi reseptikirjak-
si: ”Ripaus osallisuutta, hyppysellinen vaikuttamista. Osallisuuden reseptejä Oulun seudun kun-
nista” ja ”Roppakaupalla kuulumista. Osallisuuden reseptejä Oulun seudun kunnista ja järjestöis-
tä 2”. (http://www.seutunappi.fi/lnpo/tukea_osallisuuteen/materiaalit)

Kuntien etenemisessä seutuohjelman hyväksymisen jälkeen on ollut suuria eroja. Vain yksi kun-
ta hyväksyi vuoden 2013 aikana oman lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelman, jossa sovellettiin seu-
tuohjelman suosituksia (ks. Kempele tässä liiteraportissa). Seutuohjelman hanketuki kunnille jat-
kui yhteensä kolmen vuoden ajan. Kun otetaan huomioon vuosina 2007–2008 edennyt kasvatus-
hankkeen valmistelu ja kuntien yhteistyössä valmistuneet lastensuojelusuunnitelmat, voidaan pu-
hua jo runsaan seitsemän vuoden keskustelu- ja valmisteluprosessista. Jälkikäteen voidaan todeta, 
että hankemuotoista tukea kunnille olisi pitänyt jatkaa vielä ainakin kahden-kolmen vuoden ajan, 
jolloin ne olisivat jo edenneet ohjelmatyöstä toteuttamiseen. 

Oulun seudun ohjelmatyön tärkein kokemus oli kuntien vahva polkuriippuvuus. Keskittyminen 
lapsiperheiden, lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen ja palvelujen laajan uudistamisen 
välttämättömyys hyväksyttiin seututasolla, mutta kunnissa eteneminen toimeenpanoon pysähtyi 
helposti vakiintuneeseen hallintokunta- ja ammattiryhmärakenteeseen. 

Laajan uudistamisen vaatimus aiheuttaa ahdistusta ja muutosvastarintaa. Siksi on tärkeää ra-
kentaa rauhassa yhteistä ymmärrystä ja asettaa tavoitteet riittävän pitkälle kahden-kolmen val-
tuustokauden päähän ja edetä niihin askel askeleelta. Toisaalta on tärkeää, että pitkäjänteisessä 
muutosprosessissa on mukana välittömästi toteutettavia toimia, joilla havainnollistetaan strategi-
nen suunta ja myös vahvistetaan henkilöstön, luottamushenkilöiden ja kuntalaisten luottamusta 
siihen.

Lapsi- ja nuorisopoliittisessa ohjelmatyössä ratkaisevaa on kohtuullinen yhteinen ymmärrys 
lapsen kehityksestä aikuiseksi sekä palvelujen lähihistoriasta, nykytilanteesta ja tulevaisuuden 
haasteista. Alussa kahden-kolmen vuoden prosessi tuntui pitkältä. Jälkikäteen voidaan todeta, että 
tässä ajassa kunnissa päästiin vasta alkuun. Jokaisessa kunnassa olisi pitänyt edetä samaa proses-
sia, millä seutuohjelma tuotettiin: Yhteisen ymmärryksen vahvistamisesta strategian ohjelma-
aluei den tavoitteiden kiteyttämiseen ja toimenpideohjelmien valmisteluun ja kaikki tämä eri ta-
hojen laajassa yhteistyössä ja luonnoksia vaiheittain kuntahallinnossa hyväksyen.

Aito sitoutuminen kunnan yhteiseen strategiaan ja siitä johdettuihin tavoitteisiin ja toimenpi-
teisiin näyttää vaativan vuosia kestävää keskustelua ja valmistelua, jota johdetaan suunnitelmalli-
sesti ja määrätietoisesti. Jatkuva muutosprosessi kohti yhteisesti hyväksyttyä tavoitetta on tär-
keämpää kuin sen välivaiheina aika ajoin valmistuvat ohjelma-asiakirjat. Toisaalta ohjelma-asia-
kirjat ovat myös välttämättömiä, koska niiden valmistelu parhaimmillaan pakottaa arvioimaan 
mennyttä, täsmentämään tavoitteita ja konkretisoimaan sekä välittämät toimenpiteet että pidem-
män ajan toimenpideohjelmat.



25

Lähteet
Määttä, M. ja Väänänen-Fomin, M. Yhteinen tavoite, eriytynyt ohjausjärjestelmä – lasten ja nuorten hyvinvoin-

tiin liittyvän suunnittelun normiohjaus. Julkaisussa Raitakari ja Virokannas (toim.) Nuorisotyön ja sosiaali-
työn jaetut kentät. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto 2009, 63–80.

Määttä, M. Lasten ja nuorten hyvinvointiin liittyvä suunnittelu kunnissa. Janus 2010;18/3:243–259.
Paavola, A., Rousu, S. ja Laitinen, K. Lasten hyvinvointi kunnan yhteiseksi asiaksi. Lapsipolitiikan kuntakyselyn 

1.4.2005 tuloksia. Kuntaliitto. Helsinki 2006.
Rimpelä, M. Mitä hyvinvointitalous tarkoittaa lasten ja nuorten näkökulmasta? Talous ja yhteiskunta -lehti 

2014/1: sivut 14–20.
Rimpelä, M. Miten ymmärrän hyvinvointitalouden ja sen ajankohtaiset haasteet? Kirjassa: Särkelä, R. (toim.) Hy-

vinvointitalous, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry. Helsinki 2014.
Satka, M., Moilanen, J. ja Kiili, J. Suomalaisen lapsipolitiikan mutkainen tie. Yhteiskuntapolitiikka 2002:67/3; 

245–259. 
Savela, H., Rimpelä, M. ja Manssila, S. Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointihanke. Kasvatushankeen esisel-

vitysraportti (72 sivua). Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus. Stakes. Oulun seutu. Joulukuu 2007.



26

Hyvä kasvaa Kempeleessä –   lasten ja nuorten kokoinen kunta

Kempeleen kunta sijaitsee Oulun kaupungin eteläpuolella, noin kymmenen kilometrin 
etäisyydellä Oulun kaupungin keskustasta. Asukkaita on noin 16 800 ja vuosittainen 
kasvu keskimäärin 300 henkilöllä. Alle 18-vuotiaita on 31 prosenttia koko väestöstä. 
Haasteena on vastata kasvavaan lasten ja nuorten määrään riittävillä ja laadukkailla 

palveluilla. Kempeleen kunnalle on myönnetty mm. Suomen lapsiystävällisimmän kunnan tun-
nustus vuonna 2001.

Sektoreista kokonaisuuteen
Viimeisimmän kymmenen vuoden aikana Kempeleen kunnassa on koottu lasten ja nuorten pal-
veluja yhteen kokonaisuuteen. Vuonna 2006 varhaiskasvatus yhdistettiin sivistyspalveluihin hal-
linnolliseksi ja toiminnalliseksi kokonaisuudeksi, jota vahvistettiin rakentamalla varhaiskasvatuk-
selle ja kouluille yhteisiä taloja. Näin kasvun ja oppimisen polku on saatu mahdollisimman ehyek-
si. 

Vuonna 2009 sosiaali-, terveys- ja sivistyspalvelut yhdistettiin peruspalveluiksi, joita johtaa perus-
palvelujohtaja. Talousarvion sitovuustaso on peruspalveluiden tasolla. Peruspalveluiden toiminnan-
ohjauksesta vastaa luottamushenkilöorganisaationa palveluvaliokunta. Uusi organisaatio on mah-
dollistanut palveluiden kehittämisen lasten ja nuorten lähtökohdista. Taloutta voidaan toteuttaa ko-
konaisuutena ja määrärahoja ja henkilöstöä siirtää tarvittaessa palvelualueilta (sosiaali, terveys ja si-
vistys) toiselle. Toiminnan painopisteenä on ennaltaehkäisevä toiminta ja korjaavien palvelujen mi-
nimointi. Palvelut ja niiden toimintamallit ovat mahdollisimman lähellä asiakasta, ja palvelut tuo-
daan asiakkaiden toimintaympäristöön.

Lasten ja nuorten palvelujen strategiatyö
Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, lukion, nuorisotyön ja vapaa-ajan palveluita on kehitetty 
yhteisten strategioiden avulla. Valtuuston hyväksymissä asiakirjoissa on määritelty kullekin neli-
vuotiskaudelle toiminnan tavoitetila, toimenpiteet ja arviointi. Strategioihin on liittynyt myös toi-
minnan arviointisuunnitelma.

Ensimmäinen yhteinen koulustrategia tehtiin vuosille 2000–2004. Painopisteenä oli oppiva or-
ganisaatio ja hyvinvointi. Toisen koulustrategian (2005–2008) painopisteenä oli yhtenäinen perus-

Marja-Leena Meriläinen ja Pentti Rautakoski: 
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Kuva 1. Kempeleen lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelmatyön toimeenpano ja seuranta

opetus. Tämän jälkeen siirryttiin koulustrategiasta Hyvän kasvun strategiaan, joka tehtiin koulu-
ja, varhaiskasvatusta ja nuorisotyötä ohjaavaksi asiakirjaksi. 

Hyvän kasvun strategian yhtenä perusteena ovat perusopetuksen laatukriteerit. Toimintaa on 
arvioitu vuosittain lapsille, nuorille, vanhemmille ja henkilöstölle suunnatulla arvioinnilla. Arvi-
oinnista on saatu eri yksiköiden yhteiset tulokset ohjaamaan virkamies- ja luottamushenkilöpää-
töksentekoa. 

Lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelmatyö
Kempeleen kunnanhallitus nimesi helmikuussa 2011 luottamushenkilöistä ja viranhaltijoista 
koostuvan lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelman kuntakohtaisen työryhmän, jonka tehtävänä oli 
liittää seututasolla käynnistynyt ohjelmatyö (ks. Oulun seutu tässä liiteraportissa) kunnassa jo ole-
massa oleviin tai käynnistyviin suunnitelmiin ja rakenteisiin, kuten Hyvän kasvun strategia 2014, 
lastensuojelusuunnitelma ja hyvinvointikertomus (kuva 1).

Kunnanhallitus hyväksyi kesäkuussa 2013 Kempeleen kunnan lapsi- ja nuorisopoliittisen toi-
menpideohjelman vuoteen 2017. Seutuohjelman suosittelemalla tavalla määriteltiin kunnan toi-
menpiteet ja niiden toteutumisen arviointi yhdeksällä ohjelma-alueella. Ohjelman toteutumisen 
arviointiin on kunnanhallitus nimennyt luottamushenkilöistä ja viranhaltijoista koostuvan seu-
rantaryhmän. 

Parhaillaan (syksy 2014) laaditaan Hyvän kasvun ohjelmaa vuosille 2015–2020. Nyt ohjelmassa 
ovat mukana myös vapaa-ajan palvelut. Tavoitteena on koota entistä paremmin ja kattavimmin 
lasten ja nuorten palvelut alueellisiin palvelukeskuksiin päiväkotien ja koulujen yhteyteen. Palve-
lut tuodaan mahdollisimman lähelle lapsia, nuoria ja perheitä kokoamalla ne normaaleihin toi-
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mintaympäristöihin, joissa ehkäisevä työ ja varhainen tuki toteutuvat mahdollisimman nopeasti, 
tarvittaessa jopa välittömästi. Korjaavaa työtä pyritään siirtämään aikaisempaa enemmän erityis-
palveluihin.

Palvelujen prosessikuvaukset
Lasten ja nuorten palvelujen ensimmäinen kokonaiskuvaus tehtiin Kempeleen kunnan siirtyessä 
uuteen peruspalvelujen toimintamalliin vuonna 2008. Palvelujen ja toimintamallien prosessiku-
vaukset käynnistettiin uudelleen alkuvuodesta 2013. Joulukuussa 2014 oli kuvattuna yhteensä 56 
peruspalvelujen palvelu- ja toimintaprosessia. Johtavat viranhaltijat ja työntekijät kuvasivat yhdes-
sä palveluiden nykytilaa ja tavoitetilaa. Prosessien kuvaamisen yhteydessä on syntynyt kattavat toi-
menpideluettelot kehittämisajatuksista, joita on viety eteenpäin organisaation johdon tukemana. 

Prosessikuvaukset ja toimenpideluettelot ovat eritasoisia. Osa keskittyy yksittäisten palveluiden 
kehittämiseen ja yhdenmukaistamiseen. Toiset taas kuvaavat yli perinteisten hallintokuntarajojen 
menevää asiakaslähtöistä toimintaa. Prosessikuvaukset ovat johtaneet tarvittaessa palvelujen ra-
kenteellisiin muutoksiin ja organisoinnin uudistamiseen.

Neuvolaan ja varhaiskasvatukseen perhetyötä
Kunnassa toimi vuoteen 2014 saakka lastensuojelun asiakasperheille suunnattu perhetupa, jossa 
vanhemmat ja lapset kokoontuivat viikoittain sosiaaliohjaajien ja kodinhoitajien johdolla toimi-
maan erilaisissa arjen hallintaan liittyvissä asioissa. Perhetuvan toiminta painottui korjaavaan työ-
hön. Vuoden 2014 alussa resurssi suunnattiin neuvolan ja varhaiskasvatuksen perhetyöksi ja sa-
malla painopiste siirtyi korjaavasta ehkäisevään työhön. Lisäksi toiminta sijoitettiin neuvolaan ja 
varhaiskasvatukseen, lähelle lapsia ja perheitä, joille tuli mahdollisuus saada tukea ilman lasten-
suojelun asiakkuutta. Tulevina vuosina rakennetaan perhetyön yhtenäistä kokonaisuutta ja vah-
vistetaan sen resursseja. 

Pirilässä nuorten toimintakeskus
Vuodesta 2007 alkaen on nuorten hyvinvointia, koulutusta ja työllistymistä kehitetty Kempeleen 
kunnan, Oulun seudun ammattiopiston ja TE-toimiston yhteistyönä Pirilän toimintakeskuksessa, 
joka toimii Oulun ammattiopiston Kempeleen yksikön Pirilän toimipisteessä. Entisen puutarha-
oppilaitoksen alueelle on koottu laajasti nuorten palveluita ja koordinoitu niitä yhteisen tavoitteen 
saavuttamiseksi. Pirilän alue toimii esimerkiksi kokemuksellisena oppimisympäristönä. Perus-
opetuksen oppilaille on rakennettu mm. toiminnallinen matikkapolku. Alueella on myös nuorten 
vapaa-ajan palveluja.

Toimintamallia tukemassa on ollut mm. ESR-rahoitteinen Pirilän porras -hanke vuosina 2010–
2013. Hankkeessa luotiin nuorten palveluohjauksen organisaatiomalli. Keskeiseksi toimijaksi yh-
distettiin nuorten palveluohjaajan ja kuntouttavan työtoiminnan ohjaajan tehtävät. Pirilän alueel-
la toimivat myös nuorten pajatoimintaa ja TE-toimiston palvelut. Kehittämistä jatkaa nuoria työl-
listävään yritysyhteistyöhön suunnattu Pirilän porras 2 -hanke.
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Lasten ja nuorten osallisuus
Keskeisimpiä haasteita on lasten ja nuorten mahdollisuudet osallistua heitä koskevaan päätöksen-
tekoon. Kempeleen kunnassa on vuosien ajan toiminut jokaisella koululla oppilaskunta sekä las-
ten ja nuorten asioita käsittelevä pikkuparlamentti. Viimeisimmän kahden vuoden aikana lasten 
ja nuorten osallisuutta on haluttu lisätä toteuttamalla lasten foorumeita ja nuorten foorumeita näi-
tä ikäryhmiä koskevissa asioissa. 

Lasten nuorten osallisuuden vahvistaminen liittyy myös verkostorehtorin viran perustamiseen 
Kirkonkylän yhtenäiskouluun elokuussa 2014. Verkostorehtori vastaa osallisuuden kysymysten li-
säksi koululle siirtyneen nuorisotyön kanssa tehtävästä yhteistyöstä sekä järjestöjen ja yhdistysten 
kanssa tehtävästä toiminnasta.
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Tampereen kaupunki on 2000-luvun hallinnonuudistusten edelläkävijöitä. Vuonna 2001 
hyväksytyn kaupunkistrategian keskeisenä tavoitteena oli varmistaa kaupungille hyvä 
päätöksentekokyky myös tulevaisuudessa. Palvelujärjestelmien uudistaminen ja toimi-
van päätöksenteon tamperelaisen mallin kehittäminen määriteltiin kriittisiksi menes-

tystekijöiksi. Kaupunginvaltuuston periaatepäätöksessä vuodelta 2002 todetaan, että strategiset 
haasteet ovat usein poikkihallinnollisia. Strategian tehokas toteuttaminen edellyttää toimialojen 
tiivistä yhteistyötä, uusia toimialat ylittäviä toimintatapoja ja resurssien uutta kohdentamista toi-
mialojen välillä. Kokonaisuudistusta alettiin valmistella vuonna 2002 ja toteuttaa vuodesta 2007 
alkaen.

Uuden johtamisjärjestelmän tavoitteiksi asetettiin poliittisen päätöksenteon vahvistaminen, 
kaupungin strategisen johtamisen kehittäminen ja palvelutuotannon tehokkuuden lisääminen 
asiakaslähtöisyyttä ja prosessiajattelua toteuttamalla. Tuotannon tehostamista tavoiteltiin etsimäl-
lä vaihtoehtoisia tuotantotapoja, keskittymällä palvelutuottajien ydintehtäviin ja tästä seuraavaan 
tukipalveluiden keskittämiseen. Tilaajan ja tuottajan tehtävien eriyttäminen nähtiin välttämättö-
mänä välineenä, jota ilman tuotannon uudistaminen ei ole mahdollista. Pitkän valmisteluproses-
sin tuloksena Tampereen kaupunki siirtyi uuteen toimintamalliin vuoden 2007 alussa. Toiminta-
malli muodostuu seuraavista osista:

1. pormestarijärjestelmä
2. tilaaja–tuottaja-malli
3. asiakaslähtöinen toimintatapa.
Suomessa kuntahallintoa on perinteisesti uudistettu vaiheittain, yksi osa kerrallaan. Tampereel-

la oli ainutlaatuista kokonaisvaltaisuus eli usean merkittävän uudistuksen samanaikainen toteu-
tus. Uudistus voidaan laajuutensa ja syvyytensä takia määritellä transformaaliseksi, radikaaliksi, 
koko kunnan rakenteisiin ja yhteisölliseen toimintaan vaikuttavaksi muutokseksi (ks. Hakari 
2013).

Tässä luvussa kuvataan Tampereen kaupungin uuden toimintamallin kehitystä ja sen vaikutus-
ta lasten ja lapsiperheiden palvelujen kehittämiseen eli kaupungin tavoittelemaan ja toteuttamaan 
lapsipolitiikkaan. Tämän liiteraportin toisissa luvuissa kuvataan kuusi esimerkkiä Tampereella 
2000-luvulla kehitetyistä ja kehittymässä olevista palveluinnovaatioista:

− Kohti kumppanuutta 
− Kohti ehyttä koulupolkua 

Kari Hakari ja Maria Päivänen: 

Tampereen toimintamalli:   Pepistä Lähivoimalaan – lasten ja nuorten   palvelujen asiakaslähtöinen järjestäminen 
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− Hyvinvointineuvolasta Keinuun 
− Nepsy-tukityö 
− Perhepiste Nopea 
− Lähivoimala. 

Lasten ja nuorten palvelujen keskeisimmät kehittämishankkeet vuosina 2002–2014 on kuvattu 
taulukossa 1.

Taulukko 1. 
Lasten ja nuorten palvelujen keskeiset kehittämishankkeet ja niiden tavoitteet

Projekti ja sen kesto Kuvaus tavoitteista ja sisällöstä

PEPPI-hanke 
(2004–2006)

Tavoitteena oli kehittää Tampereen päivähoidon, perusopetuksen sekä koululaisten aamu- ja iltapäivätoi-
minnan yhtenäinen tilaaja–tuottaja-malli.

Kohti kumppanuutta 
hanke 
(2008–2012)

Tavoitteena oli tietojärjestelmä- ja palveluteknologiakehityksen avulla eheyttää sektoroitunutta lapsiper-
heiden ja nuorten palvelutuotantoa. Hanke kehitettiin vanhemmille ja muille asiakkaille käyttöliittymäk-
si, joka tarjosi lapsiperheiden hyvinvointipalvelujen asiakkaille mahdollisuuden ottaa yhteyttä kaikkiin 
eri toimialojen tuottamiin palveluihin. Teknisesti onnistuttiin hyvin, mutta tietojärjestelmien rajat estivät 
käyttöönoton.

LASIPAJA-hanke 
(2012–2014)

Laadittiin lasten ja nuorten palveluiden palvelukartta, jossa jokainen palvelutuote oli määritelty palvelu-
tarvetasoihin: kevyet satunnaispalvelut, edistävät ja ehkäisevät palvelut, kohdennetun tuen palvelut sekä 
vahvan tuen palvelut. Piloteilla uudistettiin palvelu-kokonaisuuksia, asiakasprosesseja ja tilaamista sekä 
lasten ja nuorten sopimusjärjestelmää. Viidessä asiakaslähtöisessä palvelukokonaisuudessa luotiin ja vah-
vistettiin joustavia moniammatillisia palveluita yli sektorirajojen.
•	 Hyvinvointineuvolatiimipalvelu	KEINU:	Kehitettiin	moniammatillisen	työn	johtamista,	määriteltiin	vai-

kuttavuusmittaristo sekä uudistettiin viestintä- ja markkinointimateriaalia yhdessä asiakkaiden kanssa. 
(http://www.tampere.fi/terveyspalvelut/neuvolat/hyvinvointineuvola.html)

•	 Nuorten	päihde-	ja	mielenterveyspalvelut:	Toimijaverkosto	laati	vision	ja	toimintasuunnitelman.	
•	 Perheiden	talo:	Tarveselvitys	ehkäisevän	ja	nopean	tuen	kynnyksettömälle	keskitetylle	fyysiselle	ja	säh-

köiselle palvelumallille. Työ jatkuu yhdessä 180 asiasta kiinnostuneen kuntalaisen kanssa. (http://tam-
pere.fi/lastenjaperheidentalo)

•	 Lähivoimala:	Kehitetään	osallisuutta	ja	yhteisöllisyyttä	ja	erityisesti	tuen	tarpeessa	olevien	lasten	ja	
perheiden palveluita Kaukajärven-Annalan alueilla. (http://lahivoimala.net/)

•	 Älä	o	tumput	suarana:	Lisätään	nuorten	aktiivisuutta	ja	kouluosallisuutta.	Kehitettiin	perusopetuksen	
päättövaiheeseen joustavia menetelmiä. (http://www.tampere.fi/koulutusjaopiskelu/perusopetus/hallin-
to/kehittaminen.html#Kehittamishankkeet) 

Uusi toimintamalli
PEPPI-pilotissa muutettiin ensimmäistä kertaa perinteistä sektorikohtaista toimialarakennetta 
(taulukko 1). Tavoitteena oli asiakaslähtöinen palveluiden kehittäminen siten, että se heijastaa uut-
ta, lapsen kasvua ja kehitystä tukevaa prosessiajattelua. Kysymyksessä ei siis ollut vain olemassa 
olevien tehtävä- ja vastuualueiden kaavamainen siirto hallinnonalalta toiseen. Tuotekohtaiseen 
sopimusmenettelyyn perustuvaa tilaaja–tuottaja-mallia kokeiltiin hyvin tuloksin 14 pilottipäivä-
kodissa vuonna 2005 (ks. Hakari 2007). Tilaajatehtävät annettiin lautakunnille ja tuotannon joh-
tamista varten perustettiin erilliset tuotantojohtokunnat. Tilaajan ja tuottajan erottamista ei ko-
keiluaikana toteutettu täydellisenä, sillä molempia organisaatioita johti toimialasta vastaava apu-
laiskaupunginjohtaja. 

Pilotissa laadittiin yhteinen strategia sekä sovittiin muun muassa tilojen yhteiskäytöstä ja yhtei-
sistä tukipalveluista. Siinä saatiin tietoa muun muassa sopimusmenettelystä, tuotteistuksesta ja tu-
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lospalkkauksesta. Tämän lisäksi kehitettiin opinpolkua asiakaslähtöisesti päivähoidosta kouluun, 
tunnistettiin eri nivelvaiheiden merkitys sekä käynnistettiin erilaisia moniammatillisen yhteistyön 
malleja. Pilotissa myös harjoiteltiin asiakaslähtöisen palveluiden järjestämistä uudessa toiminta-
mallissa. (Ks. Salmelin & Komonen 2007.)

Tampereen valtuusto päätti kaupungin johtamisen uudistamisesta vuonna 2006. Uuden toimin-
tamallin tavoitteena (kuva 1) oli toimialojen välisten raja-aitojen madaltaminen, asiakaslähtöi-
sempi toimintatapa ja poliittisen ohjauksen selkiyttäminen. Näistä lähtökohdista käsin päädyttiin 
luopumaan sektori- ja lainsäädäntöperusteisesta lautakuntarakenteesta. Kansanterveys- ja sosiaa-
lihuoltosäädösten mukaan päätösten tekemistä ei voitu jakaa uudella tavalla. Tampereen aloittees-
ta sosiaali- ja terveysministeriö käynnisti säännösten uudistamisen, ja uuden rakenteen mahdol-
listavat säännökset hyväksyttiin eduskunnassa joulukuussa 2006. Kaupunginvaltuusto päätti 
vuonna 2006, että tilaajina toimivat seuraavat prosessiajatteluun perustuvat lautakunnat:

− lasten ja nuorten palvelujen lautakunta
− osaamis- ja elinkeinolautakunta
− sivistys- ja elämänlaatupalvelujen lautakunta
− terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunta
− ikäihmisten palvelujen lautakunta
− yhdyskuntalautakunta.
Lautakuntien puheenjohtajina toimivat päätoimiset luottamushenkilöt, apulaispormestarit, jot-

ka valtuusto valitsee keskuudestaan valtuustokaudeksi. Heillä ei ole varsinaista organisaatioita 
alaisenaan, vaan lautakuntia palveleva tilaajaryhmä on osa kaupungin keskus- eli konsernihallin-
toa. Konsernihallintoon kuuluvat tilaajaryhmän lisäksi hallinto- ja talousryhmä, kaupunkikehi-
tysryhmä sekä konsernipalvelut. Tilaajalautakunnat on muodostettu valtuutetuista ja varavaltuu-
tetuista. Tällä tavoin haluttiin lisätä vaaleilla valittujen luottamushenkilöiden valtaa ja vastuuta 
palveluiden järjestämisessä, lautakuntien sitoutumista yhteisiin tavoitteisiin ja kokonaisuuksien 
parempaa hallintaa.



33

Tampereen kaupungin organisaatio 1.1.2015 

Tarkastustoimikunta 
Sisäinen tarkastus 

KAUPUNGINVALTUUSTO 

KAUPUNGINHALLITUS 

PORMESTARI 

Keskusvaalilautakunta 

Liiketoimintajaosto Henkilöstöjaosto 
Tarkastuslautakunta 

TILAAJALAUTAKUNNAT 

Terveyttä ja toimintakykyä 
edistävien palvelujen lautakunta 

Sivistys- ja elämänlaatupalvelujen 
lautakunta 

Ikäihmisten palvelujen lautakunta 

Yhdyskuntalautakunta 

Lasten ja nuorten palvelujen 
lautakunta apulaispormestari 

apulaispormestari 

apulaispormestari 

Osaamis- ja elinkeinolautakunta 
apulaispormestari 

HYVINVOINTIPALVELUT 
JOHTOKUNNAT 

Avopalvelut 

Kotihoito ja asumispalvelut 

Sairaala- ja kuntouspalvelut 

Varhaiskasvatus ja perusopetus 

Toisen asteen koulutus 

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut 

Sara Hildénin taidemuseo 

LIIKELAITOKSET 
JOHTOKUNNAT 

Tampereen Ateria 

TYTÄRYHTIÖT JA -YHTEISÖT 

Tampereen Infra 

Tampereen Kaupunkiliikenne 

Tampereen Logistiikka 

Tampereen Tilakeskus 

Tampereen Vesi 

Tullinkulman Työterveys 

Pirkanmaan Pelastuslaitos 

Sopimus 

Tampereen kaupunkiseudun 
joukkoliikennelautakunta 

KONSERNIHALLINTO 
Konsernijohtaja 

Tilaajaryhmä Kaupunki- 
kehitysryhmä 

Konserni- 
palvelut 

Konserniohjausyksikkö 
Hallinto- ja 
talousryhmä 

Kuva 1. Tampereen kaupungin organisaatio 2014

Konsernihallinnossa on yhteinen tilaajaryhmä, jonka tehtävänä on avustaa kaikkia tilaajalauta-
kuntia palveluiden tilaajatehtävissä ja jonka tavoitteen on toimia joustavasti yli lautakuntarajojen. 
Tilaajaryhmä jakautuu ydinprosessien mukaisiin tilaajapäällikköjen vetämiin tiimeihin. Tilaaja-
päälliköt vastaavat lautakuntansa päätettäviksi tulevien asioiden valmistelusta, esittelevät asiat lau-
takunnassa sekä käyvät palvelusopimusneuvottelut tuottajien kanssa ja valvovat sopimusten to-
teuttamista. 

Kaupungin oma palvelutuotanto organisoitiin kuudeksi tuotantoalueeksi, joista myöhemmin 
muodostettiin taseyksiköitä. Näiden poliittisesta johtamisesta vastaavat johtokunnat. Tilaaja–
tuottaja-mallin tärkein ohjausväline on palvelusopimus, jossa määritellään muun muassa palvelu-
jen sisältö ja laatu, tuotteiden määrä ja hinta, laadun varmistus ja sopimuksen seuranta sekä mah-
dolliset palveluun liittyvät erityiskysymykset. 

Tavoitteena asiakaslähtöisyys
Uuden toimintamallin periaatteisiin kuului kaupungin oman palvelutuotannon uudistaminen 
asiakaslähtöisesti. Kunnallisen palvelutuotannon on pystyttävä vastaamaan entistä paremmin 
asiak kaiden muuttuviin tarpeisiin. Tilaaja–tuottaja-malli ei yksinään riitä muuttamaan toimintaa 
asiakaslähtöiseksi, vaan siihen tarvitaan yksikkörajat ylittävää yhteistoimintaa sekä tuotekehitys-
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tä, jota tehdään jatkuvasti yhteistyössä tilaajan kanssa. Tuottajilta edellytetään uusia asiakaslähtöi-
siä palvelutuotteita, jotka syntyvät entistä useammin usean julkisen ja yksityisen palvelutuottajan 
yhteistyönä. 

Asukaslähtöiseen toimintatapaan liittyi myös kuntalaisten osallistumismahdollisuuksien kehit-
täminen. Vuonna 2002 hyväksytyn strategian mukaan kaupunkilaisille on luotava uusia mahdol-
lisuuksia vaikuttaa päätöksenteon valmisteluun. Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuonna 2006 
alueel lisen osallistumisen Alvari-mallin, joka koostui alueellisista työryhmistä ja kaikille avoimis-
ta tilaisuuksista eli pormestarin asukasilloista. 

Alueellisen osallistumisen tavoitteiksi ja samalla myös hyödyksi katsottiin pysyvän vuorovaiku-
tuskanavan syntyminen asukkaiden, virkamiesten ja luottamushenkilöiden välille. Yhtenäisen 
mallin luominen koko kaupunkiin selkeytti asukkaiden osallistumista ja sen järjestämistä erityi-
sesti oman asuinalueensa ja sen palvelujen suunnitteluun sekä tiedon tuottaminen tilaajan, tuot-
tajan ja konsernihallinnon tarpeisiin. 

Lasten ja nuorten palvelut uudessa toimintamallissa
Lasten ja nuorten palvelujen ydinprosessi jaettiin aluksi kolmeen osaprosessiin: 1) kasvun ja op-
pimisen tukeminen, 2) lapsiperheiden tukeminen ja 3) terveyden edistäminen. Näiden palvelui-
den palvelusopimuksen sisältö on vuosien aikana muuttunut. Vuoden 2014 sopimus koostui seu-
raavista kokonaisuuksista:

− varhaiskasvatus ja esiopetus
− perusopetus sekä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta
− neuvola- ja terveydenhuoltopalvelut
− psykososiaalisen tuen palvelut
− kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut.
Kukin palvelukokonaisuus jakautui palvelutuotteiksi. Esimerkiksi varhaiskasvatuksen ja esiope-

tuksen palvelutuotteet ovat päiväkotihoito, perhepäivähoito, avoin varhaiskasvatus, esiopetus ja 
erityistä hoitoa ja opetusta tarvitsevien lasten yksikön palvelut. Neuvola- ja terveydenhuoltopal-
velut puolestaan jakaantuvat hyvinvointineuvolapalveluihin, kouluterveydenhuoltoon, opiskelu-
terveydenhuoltoon, lasten ja nuorten suun terveydenhuoltoon, keskitettyihin lasten ja nuorten 
terveyspalveluihin sekä erityistyöntekijöiden palveluihin.

Kaupungin oma lasten ja nuorten palvelujen tuotanto jakautuu usealle tuotantoalueelle. Pääosa 
lasten ja nuorten lautakunnan tilaamista palveluista tuotetaan perusopetuksen ja päivähoidon, 
avopalvelujen sekä kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen tuotantoalueilla. Tämän lisäksi tilaajalauta-
kunta ostaa merkittävän määrän palveluita yksityisen ja kolmannen sektorin palvelutuottajilta.

Toimintaa ohjaavat ryhmät
Lasten ja nuorten palveluiden strategiaa kehittämään asetettiin vuonna 2002 lapsiasiamiestoimin-
nan ohjausryhmä. Se muutettiin vuonna 2008 lapsi- ja nuorisopolitiikan seurantaryhmäksi, jonka 
tehtävänä oli uudessa tilaaja–tuottaja-mallissa seurata ja arvioida lapsi- ja nuorisopoliittisen oh-
jelman toteutumista, raportoida siitä ja päivittää ohjelmaa tarpeen mukaan. Vuonna 2011 perus-
tettiin lasten ja nuorten palvelukokonaisuuksien uudistamisen ohjausryhmä, joka toimi vuoteen 
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2014 saakka rinnan seurantaryhmän tehtäviä niitä täydentäen. Vuonna 2014 seurantaryhmä lak-
kautettiin ja ohjausryhmän asettamispäätös päivitettiin. Ohjausryhmän tavoitteet perustuvat kau-
punkistrategian painotuksiin ja tavoitteisiin. Sen tehtävänä on ohjata lasten, nuorten ja perheiden 
palveluiden strategista uudistamista, vaikuttavuutta ja toimintaa muuttuvissa olosuhteissa. Lisäk-
si ryhmä toimii sekä strategisena nuorten ohjaus- ja palveluverkostona että oppilas- ja opiskelu-
huollon ohjausryhmänä.

Kehittämishankkeita 2005–2014 
Lasten ja nuorten palveluita keitetty lukuisissa hankkeissa (ks. taulukko 1, kuva 2). Osa hankkeis-
ta on ollut vain joitakin toimijoita koskevia ja/tai lyhytkestoisia, osa taas kokonaisvaltaisia ja lähes 
kaikkia lasten ja nuorten palveluita koskevia. 

Laajassa yhteisen kehittämisen hankkeessa vuonna 2007 tavoiteltiin kestävää laatutyötä, jonka 
edellytyksenä oli prosessityön logiikan ja tuotteistuksen ymmärtäminen. Lasten ja nuorten osa-
hankkeen mukaan palvelujen järjestämisessä tulisi kuulla lasten ja nuoren tarpeita ja muodostaa 
kasvatuskumppanuutta kodin kanssa. Lasten ja nuorten asiakkuudet jaettiin kolmeen kategoriaan: 
1) hyvinvoiva, 2) tukea tarvitseva ja 3) erityistä tukea tarvitseva perhe. Asiakastarveanalyysin jäl-
keen esitettiin tätä ryhmittelyä palvelujen tuotantoon. Samalla edellytettiin myös, että toimintaan 
sisältyisi palveluita ennakoiva asiakastuntemus ja perhenäkökulma (ks. Viitasaari 2012). Palvelu-
jen kehittäminen tässä suunnassa jäi kesken. Tuotanto-organisaatiossa kuitenkin selkeytettiin 
vuonna 2010 psykososiaalisia palveluja erottamalla lasten ja aikuisten palvelut omiksi tuotantoyk-
siköikseen. Muutokselle antoi sykäyksen tilaajan teettämä lastensuojelutyön auditointi, joka toi 
esiin palvelujen hajanaisuuden. Lasten ja nuorten palvelujen tuotantoa kokonaisuutena ei kuiten-
kaan lähdetty organisoimaan uudelleen. Tuolloin oltiin vielä tilaaja–tuottaja-mallin alkuvaiheissa 
eikä tuotannon organisoinnille ollut riittävää muutostarvetta.

2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

Perusopetuk-
sen ja päivä-
hoidon tilaaja–
tuottaja-pilotti
(PEPPI)

Lasten ja nuorten palvelujen
asiakaslähtöinen
järjestäminen -kehittämishanke
(LASIPAJA)

Lapsiasiamiestoiminnan
ohjausryhmä

Lapsi- ja nuorisopolitiikan
seurantaryhmä

Uuden toimintamallin toteutus

Lähivoimala-hanke

Lasten ja nuorten
palvelukokonaisuuksien
uudistamisen ohjausryhmä

Kestävän
laatutyön

kehittäminen

Skenaariotyö

Kysyntä-
ja tuotan-
toraken-
teen
muutos

Kuva 2. Tampereen lasten ja nuorten palvelujen asiakaslähtöisen toimintamallin eteneminen vuosina 2002–2014
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Yhteinen kehittäminen jatkui vuonna 2010 skenaariotyöskentelyllä. Eri sektoreiden asiantunti-
joista kootun ryhmän visiossa vuoden 2030 palvelut nähtiin globaaleina ja perheet aktiivisina, vas-
tuullisina ja yhteisöllisinä toimijoina. Palvelut lähtevät asiakkaiden tarpeista omanlaisina eri per-
heille ja palveluissa tunnistetaan asiakkaan kokonaistilanne. Lisäksi tunnistettiin perheiden osal-
lisuuden tarve ja se, että palvelut ovat saatavilla vapaana fyysisistä rakenteista. Tulevaisuustarkas-
telun jälkeen oli tarkoitus linjata strategiset tavoitteet palvelujen kehittämiselle. Skenaariotyösken-
telyn viimeiset vaiheet jäivät toteutumatta. 

Hallittua muutosta kysyntä- ja tuotantorakenteeseen haettiin vuonna 2010 hankkeessa, jossa 
pyrittiin määrittelemään kokonaispalveluketjujen ohjausta asiakkaan näkökulmasta. Palvelupro-
sesseja arvioitiin alkaen palvelutarpeen syntymisestä ja sen tunnistamisesta. Lisäksi arvioitiin pal-
velunohjauksen muutostarpeita palvelutarpeen muuttuessa. Esiin nousi uusia kysymyksiä, kuten 
kuka omistaa tilaaja–tuottaja-mallissa asiakkuuden palveluketjun eri vaiheissa. 

Kehittämisen tuloksena esitettiin siirtymistä sektoreihin perustuvista palvelusopimuksista ikä-
kausiperusteisiin sopimuksiin. Tuolloin tuotantorakenne ja tuotteistuksen tilanne ei kuitenkaan 
mahdollistanut ikäkausiin perustuvien sopimusten rakentumista tai sitä ei nähty panostukseen 
nähden tarpeeksi vaikuttavana. Jälkikäteen arvioituna esteenä saattoi olla myös tuotannon johta-
misjärjestelmä. Tuotanto-organisaatiossa ei ollut tilaajan kokonaisuutta vastaavaa yhteistä johtoa. 
Eri ammattiryhmien intressejä ei pystytty sovittamaan yhteen, koska tilaajalla ei ollut määräysval-
taa palvelutuotannon organisointiin. 

Aiempien kehittämishankkeiden kariuduttua niiden irrallisuuteen ja johtamisvajeeseen ohjaus-
ryhmän tavoitteeksi asetettiin asiakaslähtöisyyden yhteinen määrittely ja sitä kautta asiakaslähtöi-
nen tilaus ja tuotanto. Ohjausryhmän johdolla on vuosina 2011–2014 toteutettu lukuisa joukko 
kehittämishankkeita, esimerkiksi palvelujen tarvelähtöinen segmentointi, hyvinvointineuvolatoi-
minta, nuorten päihde- ja mielenterveyspalvelut, perheiden talon toimintamalli sekä Kaukajärven 
ja Annalan alueilla toteutettu Lähivoimala.

Vuoden 2014 palvelusopimuksessa palvelut jaettiin kolmeen ryhmään asiakastarpeen perusteel-
la (kuva 3) ja tätä jakoa sovellettiin esimerkiksi varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen palvelusopi-
muksessa: 1) kevyet satunnaispalvelut (mm. perhekerhotoiminta), 2) edistävät ja ehkäisevät pal-
velut (mm. alle 3-vuotiaiden kokopäivähoito) ja 3) vahvan tuen palvelut (mm. erityistä hoitoa ja 
opetusta tarvitsevien lasten yksikkö). Palvelut jaoteltiin myös SAP-toiminnanohjausjärjestelmässä 
näihin luokkiin siten, että niiden kehittymistä pystytään seuraamaan myös talouden näkökulmas-
ta.

Vuonna 2015 myös psykososiaalisen tuen palvelujen sekä neuvola- ja terveydenhuoltopalvelu-
jen palvelusopimukset on muutettu tarvelähtöisiksi kokonaisuuksiksi, tulevan sosiaalihuoltolain 
muutokset huomioiden. Aikaisemmin psykososiaalisen tuen palveluissa oli seitsemän tuoteryh-
mää ja kymmeniä tuotteita, joita tilattiin käynti- tai asiakasmäärän perusteella. Nyt on sovittu kol-
mesta kokonaisuudesta (perhepalvelut, lastensuojelun avohuollon palvelut ja sijaishuollon palve-
lut), joille määritellään seurattavat kärkitiedot. Tavoitteena on tulosperusteinen palvelun hankin-
ta aiemman suoriteperusteisen hankinnan sijaan.
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T A M P E R E E N                K A U P U N K I L A S I P A J A 
Lasten ja nuorten palvelujen asiakaslähtöinen järjestäminen 

1 

 
 

0-6/8 V. 6/8-15/16 V. 15/16-21+ V. 

LANUN PALVELUKARTTA, nykytila  
(oma tuotanto ja ostopalvelut) 

Alle 3-v. 
kokopäivähoito 

Hyvinvoivat 
lapset, 
lapsiperheet 
ja nuoret 

Lapset, 
lapsiperheet 
ja nuoret, 
joilla 
hyvinvointi 
uhattuna 
(väliaikainen 
tuki) 

Lapset, 
lapsiperheet 
ja nuoret, 
joilla 
pidempi-
kestoisen 
tuen tarve 

Yli 3-v. 
kokopäivähoito 

Yli 3-v. osapäivä-
hoito (ml. eo) 

Esiopetus 

Joustava esi- ja 
alkuopetus 

Iltahoito 

Vuorohoito 

Perhepäivähoito 

Teemallinen 
varhaiskasvatus-

kerho (avk) 

Teemapäivä (avk) 

Perhekerho 
(avk) 

Tuettu esiopetus Tuettu päivähoito 
(pienryhmä, 
integroitu) 

Tuettu päivähoito 
ja esiopetus 

(esim. Hippos) 

ERHO 

Yleisopetus 1-6 

Varhaiskasvatus, 
esiopetus - 

sopimus 
Perusopetus, 

apip - 
sopimus 

Neuvola- ja 
terveydenhuolto-

sopimus 
Psykososiaalisen 

tuen  
sopimus 

Lanun kulttuuri- 
ja vapaa-

aikasopimus 

Yleisopetus 7-9 

Koululaisten 
apip-toiminta 

Lisäopetus 
Mamujen 

valmistava 
opetus 

Oppilashuolto 

Tuettu  
lisäopetus 

Vahvasti  
tuettu  

opetus (1-9) 
Muu 

vammaisopetus 
(1-9) 

Luokka-
muotoinen 

erityisopetus 

Erityisen tuen 
päätöksen 
perusteella 

järjestettävä apip 
-toiminta Sairaalaopetus 

Hyvinvointi-
neuvola 

Kouluterveyden-
huolto 

Opiskelu-
terveydenhuolto Nuorisoneuvola 

Nuorisoneuvola Opiskelu-
terveydenhuolto 

Nuorten 
psykologipalvelut 

Kouluterveyden-
huolto 

0-17v. suun 
terveydenhuolto 0-17v. suun 

terveydenhuolto 
0-17v. suun 

terveydenhuolto 

0-17v. suun 
terveydenhuolto 

0-17v. suun 
terveydenhuolto 

0-17v. suun 
terveydenhuolto 

Hyvinvointi-
neuvola 

Neuvola-
psykologipalvelut 

Lasten ja nuorten 
ravitsemusterapia Lasten ja nuorten 

puheterapia 

Ohjattu 
näyttelytoiminta 

perheille 
Muut tapahtumat 

(työpajat, 
konsertit…) 

Yleisen tuen 
taidekaari 

Muut ryhmille 
ohjatut näyttely-

kierrokset 

Tehostetun tuen 
taidekaari 

Isyyden 
selvittäminen 

Ehkäisevän 
päihdetyön 

palvelut (1/2) 
Ehkäisevän 
päihdetyön 

palvelut (2/2) 

Huolto- ja 
elatussopimukset 

(1/3) 
Huolto- ja 

elatussopimukset 
(2/3) 

Huolto- ja 
elatussopimukset 

(3/3) 
Perheryhmätyö 

Olosuhde-
selvitykset (1/2) 

Olosuhde-
selvitykset (2/2) 

Pikkunopea (1/2) Pikkunopea (2/2) 

Perhetyön 
palvelut 

Valvotut 
tapaamiset (1/2) Valvotut 

tapaamiset (2/2) 

Lapsiperheiden 
perheneuvonta ja 

perheasioiden 
sovittelu (1/2) 

Ls-tarpeen 
selvitys (1/3) 

Ls-tarpeen 
selvitys (2/3) 

Ls-tarpeen 
selvitys (3/3) 

Lapsiperheiden 
perheneuvonta ja 

perheasioiden 
sovittelu (2/2) 

Avohuollon 
sosiaalityö (1/3) 

Avohuollon 
sosiaalityö (2/3) 

Avohuollon 
sosiaalityö (3/3) 

Ohjaustyön 
palvelu (1/3) 

Ohjaustyön 
palvelu (2/3) 

Ohjaustyön 
palvelu (3/3) 

Lapsiperheiden 
aik.sos.työ (1/3) 

Lapsiperheiden 
aik.sos.työ (2/3) 

Lapsiperheiden 
aik.sos.työ (3/3) 

Perhepiste 
Nopea 

Ehkäisevä 
tukihenkilö-
toiminta ja 

taloudellinen tuki 

Tukihenkilö-
toiminta (ls) 

Jälkihuollon 
sosiaalityö 

Huostaanotto- ja 
sijoituspalvelut 

(1/3) Huostaanotto- ja 
sijoituspalvelut 

(2/3) 

Huostaanotto- ja 
sijoituspalvelut 

(3/3) 
Sijaisperhe-

hoidon 
sos.työ (1/3) 

Sijaisperhe-
hoidon 

sos.työ (2/3) 

Sijaisperhe-
hoidon 

sos.työ (3/3) Ls:n 
avohuollon 
tukipalvelut 
(Pp, K) (1/3) 

Ls:n 
avohuollon 
tukipalvelut 
(Pp, K) (2/3) ERHO ERHO 

Ls:n 
avohuollon 
tukipalvelut 
(Pp, K) (2/3) 

Nuoriso-
psykiatria 

(1/2) 

Nuoriso-
psykiatria 

(2/2) 

Laitoshoito-
sijoitusten 

sos.työ (1/2) 

Laitoshoito-
sijoitusten 

sos.työ (2/2) 

Ls:n kuntoutus ja hoito (1/2) 

Etsivän työn 
työparitoiminta 

Perhesuunnittelu-
neuvola 

Perhesuunnittelu-
neuvola 

Perhesuunnittelu-
neuvola 

Keskuslasten-
neuvola 

Keskuslasten-
neuvola 

Keskuslasten-
neuvola 

Perhe-
oikeudel-

liset 
palvelut 

(2/3) 

Perhe-
oikeudel-

liset 
palvelut 

(1/3) 
Perhe-

oikeudel-
liset 

palvelut 
(3/3) 

Sos.päi-
vystys 
(1/3) 

Sos.päi-
vystys 
(2/3) 

Sos.päi-
vystys 
(3/3) 

Sijais- ja 
jälki-

huollon 
sos.asema 

(1/3) 

Sijais- ja 
jälki-

huollon 
sos.asema 

(2/3) 

Sijais- ja 
jälki-

huollon 
sos.asema 

(3/3) 

Ls:n 
avohuollon 
tukipalvelut 

(1/3) 

Ls:n 
avohuollon 
tukipalvelut 

(2/3) 
Ls:n 

avohuollon 
tukipalvelut 

(3/3) 

Ls:n 
kuntoutus ja 
hoito (1/3) 

Ls:n 
kuntoutus ja 
hoito (2/3) 

Ls:n 
kuntoutus ja 
hoito (3/3) 

Nuorten 
harrastus ja 
vapaa-aika, 
osallisuus 

Ennakoiva 
nuorisotyö 

Uniikki-
nuorisokahvila 

Kuva 3. Tampereen lasten ja nuorten palvelujen jakautuminen iän ja palvelutarpeen kolmijaon mukaan

Älykäs raportointi
Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen kehittämisessä on 2010-luvulla siirrytty tarveperustaiseen 
palvelujaotteluun. Sen pohjalle tehtyä talouden seurantaraportin ohjelmaa koekäytettiin syksyllä 
2014. Ohjelmalla saatua raporttia kutsuttiin nimellä ”älykäs”, koska se oli käyttäjäystävällinen ja 
informatiivinen. Lasten, nuorten ja perheiden palvelut olivat pilottina, kun Tampereella on tiedol-
la johtamisen kokonaisuuden kehittämisessä siirrytty tarvelähtöiseen palvelujaotteluun (”liiken-
nevalomalli”). 

Älykkäässä raportoinnissa pyritään todentamaan ja seuraamaan eri asiakastarpeisiin vastaa vien 
palveluiden tarjontaa ja kustannuskehitystä. Kaikki oman tuotannon, ulkopuolisten ostojen ja 
avustusten palvelut jaettiin aluksi edellä kuvattuihin kolmeen tarvetasoon. Kokeilussa huomattiin, 
että näiden kolmen liikennevalon lisäksi tarvitaan myös sininen, joka kuvaa kevyttä, ei-lakisää-
teistä satunnaispalvelua, kuten pienten koululaisten kesälomakerhotoiminta. 

Älykkäässä raportissa pystytään tarvetasojen perusteella todentamaan kehitystä suhteessa ta-
voitteisiin. Sen avulla suunnataan ylimmän johdon keskustelua sektorikohtaisuudesta kohti pal-
velutarpeiden muutostasoa. Raportilla voidaan katsoa palvelukokonaisuutta tai pureutua jonkun 
palvelusopimuksen tietoihin. Sillä voidaan verrata oman ja ulkoisen palvelutuotannon kustannuk-
sia. Haasteena talouden uudessa seurannassa on perusopetus, joka muodostaa isoimman osan 
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vihreästä kokonaisuudesta. Raportissa voidaan tarkastella ainoastaan keltaisen ja punaisen välistä 
kehittymistä, minkä onkin todettu olevan yksi tärkein palvelujen kehittämiskohta tällä hetkellä.

Älykäs talousraportointi ei yksinään riitä johdon työvälineeksi. Palveluihin tulee määritellä ne 
kärkitiedot, joita seurataan eurojen lisäksi. Tilaaja ja tuottaja ovat pykineet tunnistamaan ja sopi-
maan palveluille yhteisiä asiakaslähtöisiä laatu- ja vaikuttavuustavoitteita sekä erikseen rakenne-
muutoksia kuvaavia kustannustietoja. Jatkossa suoritteiden ja määrien sijasta seurataan lopputu-
losta.

Kuva 4. Palveluiden tarvetason määrittelyt

Arvioita uudesta mallista lapsipolitiikan näkökulmasta
Tampereen toimintamallin arviointitutkimusten (mm. Stenvall & Airaksinen 2009; Rannisto ym. 
2011; Hakari 2013) mukaan osa asetetuista tavoitteista on saavutettu, mutta moni asia on vielä kes-
ken. Sopimusohjauksen korvatessa perinteisen hierarkkisen ohjauksen muuttui moni asia johta-
misessa ja toimintatavoissa. Käytännössä muutokset ovat kuitenkin olleet vähäisiä. Hyvinvointi-
palvelujen organisaatioita johdetaan edelleen varsin perinteisesti. Ammattiryhmien ja hierarkkis-
ten rakenteiden rooli on edelleen suuri. Uusimman arviointiraportin (Rannisto 2015) pohjalta 
kaupunginhallitus käynnisti toimintamallin uudistamiseen tähtäävän Tampere 2017 -prosessin.

Tilaajan ja tuottajan välinen palvelusopimus ja sen pohjalla oleva tuotteistus on perustunut pe-
rinteiseen sektorikohtaiseen jakoon. Tämä on rajoittanut asiakaslähtöisten palveluiden kehittä-
mistä. Kun palvelutilaus on sektorikohtainen ja palvelutuotanto on organisoitu perinteisen linja-
organisaation mukaisesti, on asiakaslähtöiselle kehittämiselle asetettu valmiiksi rajoitteita, joita on 
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ollut lähes mahdoton ylittää. Vasta vuoden 2014 sopimuksessa kaikki lasten ja nuorten palvelut 
pystyttiin luokittelemaan tarvelähtöisesti. Tuotetasolla tämä muutos ei vielä näy.

Lähes kaikissa toimintamallin valmistelun esittelymateriaaleissa vuodesta 2002 alkaen on todet-
tu, että uudistus ravistelee kaupungin rakenteita totaalisesti. Mutta rakenteelliset uudistukset toi-
mivat kuitenkin vain mahdollistajana. Todellinen muutos syntyy vasta sitten, kun organisaatiossa 
toimivat ihmiset muuttavat toimintatapojaan. Tämä puolestaan edellyttää organisaatiolta uuden-
laista avoimuutta ja henkilöstön mukaan ottamista asioiden valmisteluun. Keskeisessä asemassa 
ovat yksiköiden lähiesimiehet, joiden tehtävänä on välittää tietoa johdolta henkilöstölle ja toisin 
päin. Onnistunut muutos edellyttää myös sitä, että kaikkia kaupunkiorganisaatiossa toimivia on 
kannustettava ja rohkaistava uudistamaan työtapojaan. Tämä edellyttää rohkeutta, luovuutta ja 
myös virheiden sietämistä. 

Lasten ja nuorten palvelujen yhteisessä kehittämisessä on saavutettu merkittäviä tuloksia. Kui-
tenkin hyvätkin kehittämishankkeet ovat jääneet kesken ja radikaalit muutokset antavat edelleen 
odottaa it seään. Suunniteltuja rakenteellisia muutoksia ei ole täysimääräisesti viety käytäntöön. 
Prosessiajattelu on toteutunut hitaasti, eikä asiakaslähtöinen ajattelu ole vielä pystynyt syrjäyttä-
mään perinteistä organisaatio- ja ammattiryhmäkeskeistä toimintamallia. Kuten uusimassa toi-
mintamallin arviointitutkimuksessakin todetaan, johto ei ole riittävästi pystynyt viestimään uu-
distuksen tavoitteita henkilöstölle. Samalla tavoin myös muutoksen johtaminen on ollut puutteel-
lista. Tämän takia osa muutoksista on jäänyt puolitiehen. (Ks. Rannisto 2015.)

Asiakaslähtöisen toimintamallin kehityssuunnat
Tulevaisuudessa kunnat joutuvat toimimaan yhdessä yritysten, järjestöjen, kansalaisryhmien ja 
muiden julkisyhteisöjen kanssa erilaisissa päätöksenteko-, palvelu- ja kehittämisprosesseissa. 
Tämä asettaa uusia vaatimuksia: 

− avoin kumppanuus asukkaiden, palvelutuottajien ja muiden sidosryhmien kanssa
− paikallisuuden ja yhteisöllisyyden suuri merkitys
− monimuotoinen suora ja edustuksellinen demokratia
− asiakaslähtöinen palvelulogiikka palvelujen kehittämisessä ja järjestämisessä
− tulosperusteinen palveluiden hankinta 
− kumppanuusperusteinen, monimuotoinen palvelutuotanto.
Tampereen muutosprosessissa on toteutettu uusien vaatimusten mukaista ajattelua, mutta jul-

kisen hallinnan tuorein kehitysvaihe, jolle ominaista on asiakaslähtöinen palvelulogiikka, on 
puuttunut, vaikka yksittäisiä kehittämishankkeita tähän suuntaan onkin toteutettu. Aidosti asia-
kaslähtöinen palvelulogiikka edellyttää merkittäviä muutoksia kaupungin toimintatavoissa ja 
johtamisessa. Esimerkiksi edustuksellisen demokratian asema muuttuu, kun kuntalaiset ja pal-
velun käyttäjät otetaan merkittävästi mukaan palvelujen kehittämiseen ja jopa palvelutuotan-
toon. Samalla tavoin myös virkamiesten rooli muuttuu, kun palvelujen käyttäjistä tulee kehittä-
jäkumppaneita ja asiantuntijoita omassa palvelutarpeessaan. 

Sopimusohjaus tulee keskittymään entistä useammin palvelutuottajilta edellytettäviin lopputu-
loksiin ja vaikuttavuuteen. Suoriteperusteisesta kilpailuttamisesta luopuminen vie toimintaa vää-
jäämättä asiakaslähtöisempään suuntaan ja pakottaa myös palvelutuottajia organisoitumaan tai 
verkostoitumaan asiakaslähtöisesti. Kun asiakastarve määrittelee palveluja ammattiryhmien si-
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jaan tai ainakin rinnalla, myös kehittäminen muuttuu. Käyttäjien kokemuksen ja ammattilaisten 
tietojen yhdistämisessä tarvitaan hyvää yhteistyötä ja luottamusta. Kaikkien osapuolten on koet-
tava, että he saavat yhteistyöstä vastinetta omalle panostukselleen. Esimerkiksi Lähivoimalasta 
tehdyssä tutkimuksessa (ks. Tuurnas 2014) on havaittu, että tämä vaatii vielä paljon yhdessä teke-
mistä. Tampereen kaupunki onkin ”Yhteinen Tampere” -strategiansa mukaisesti linjannut, että 
kaikissa palvelujen kehittämishankkeissa huomioidaan jatkossa aina palveluja käyttävien asiakkai-
den näkökulma. Tätä varten kaupunki on parhaillaan määrittelemässä käyttäjädemokratian toi-
mintamallia sekä toteuttamassa useita käyttäjädemokratian kehittämisen pilottihankkeita. 

Tavoitteena on yhdistää palveluiden kehittäminen, digitaaliset palvelut ja palveluverkon uudis-
taminen yhdeksi kokonaisuudeksi. Palveluverkon ytimiksi tulevat alueelliset hyvinvointikeskuk-
set, jotka sijoittuvat hyvien julkisten liikenneyhteyksien päähän ja samaan yhteyteen yksityisten 
palvelujen kanssa, esimerkiksi alueiden ostoskeskuksiin. Sijaintia oleellisempaa on kuitenkin se, 
että hyvinvointikeskukset rakennetaan asukaslähtöisesti erilaisia palvelumuotoilun menetelmiä 
käyttäen. Niiden tulee yhdistää sosiaali- ja terveyspalveluja, kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluja sekä 
sivistyspalveluja kokonaan uudenlaisiksi palveluiksi. 

Tampere 2017 – mitä sote-uudistuksen jälkeen?
Tampereen toimintamallin tulevaisuus on nyt auki. Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja ollaan 
irrottamassa kunnan järjestämisvastuulla olevasta lasten, nuorten ja perheiden palveluista. Kan-
sallisen tason sote-integraatio uhkaa paikallisella tasolla varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja 
kulttuuripalvelujen integraatioita sosiaali- ja terveyspalveluihin. Se vaarantaa lasten, nuorten ja 
perheiden palveluprosessien kokonaisvaltaisen ja asukaslähtöisen kehittämisen, kun suuri osa toi-
minnasta siirtyy muualle. 

Kunnalla säilyy edelleen vastuu kuntalaisten hyvinvoinnista, mutta avoimeksi näyttää jäävän, 
miten tämä tehtävä hoidetaan. Varmaa on, että muutos edellyttää uusia yhteistyömuotoja kunnan 
ja sote-palveluista vastaavan hallinnon välillä (ks. Möttönen 2014; Rannisto 2015). On kysyttävä, 
voiko tulevaisuuden kunta uudessa tilanteessa vastata kokonaisvaltaisesti asukkaidensa hyvin-
voinnista? Olisiko toiminta mahdollista organisoida niin, että kunnalla olisi jatkossakin asukas-
lähtöisesti ja mahdollisesti elämänkaaren mukaisesti organisoitunut luottamuselinhallinto, jonka 
tehtävänä olisi kokonaisvaltaisesti huolehtia kunnan asukkaiden hyvinvoinnista? Siitäkin huoli-
matta, että osan palveluista järjestää sote-alue ja tuotannosta vastaa tuotantovastuullinen kuntayh-
tymä. Tämä edellyttää kunnalta, sen luottamushenkilöiltä ja virkamiehiltä uutta toimintatapaa. 
Voisi sanoa, että kyse on tällöin enemmänkin verkostojen johtamisesta ja hallinnasta suoran hal-
linnollisen johtamisen sijaan. Tällä tavoin voitaisiin kuitenkin mahdollistaa palveluiden kokonais-
valtainen ja asukaslähtöinen integraatio Tampereen nykyisen toimintamallin mukaisesti. 

Tampere käynnisti vuoden 2015 alussa Tampere 2017 -hankkeen, jonka tavoitteena on rakentaa 
kaupunkiin uusi toimintamalli sote-uudistuksen jälkeen. Uusi malli syntyy nykyisen kaupun-
kistrategian ja toimintamallin arvioinnissa esiin nostettujen kehittämisehdotusten pohjalta. Yhte-
nä pohdittavana asiana tulee varmasti olemaan se, pystytäänkö hyväksi koettu asukaslähtöinen or-
ganisointi säilyttämään edellä mainitussa tai jossain muussa muodossa. Kokemustemme mukaan 
se olisi ainakin tamperelaisten lasten ja nuorten edun mukaista.
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Vuoden 2009 alussa viisi kuntaa (Renko, Kalvola, Hauho, Tuulos, Lammi) liittyivät Hä-
meenlinnaan. Kaupungin pinta-ala kasvoi kymmenkertaiseksi, ja asukkaita tuli lisää 
noin 20 000. Vuonna 2014 Hämeenlinnassa oli noin 68 000 asukasta. Viime vuosina 
on vuosittain syntynyt noin 450 lasta, ja syntyvyyden ennakoidaan pysyttelevän tällä 

tasolla. Lapsia (0–17-vuotiaita) on noin 12 600 eli noin 19 prosenttia väestöstä. Oppivelvollisuus-
ikäisten lukumäärä on hitaasti vähentynyt, mikä johtuu syntyvyyden alenemisesta 2000-luvun 
alussa.

Asukkaille ei ole ollut merkityksellistä uuden kunnan koko vaan se, miten hyvin palvelut on jär-
jestetty. Hämeenlinnassa on yritetty yhdistää pienten kuntien hyvät asiat keskitetyn johdon tehok-
kuuteen (Raukko 2013a, 21). Kuntaliitoksen yhteydessä kaupungin johtamisessa siirryttiin tilaa-
ja–tuottaja-malliin ja elämänkaariajatteluun. Usean eri hallinnonalan ja niiden erityislaeissa tar-
koitettujen lasten ja nuorten palvelujen3 järjestämisvastuu on ollut yhdellä lautakunnalla vuodesta 
2009 alkaen. Lautakunta on tilannut sopimusohjausmenettelyllä palvelut joko omalta palvelutuo-
tannolta tai ulkoisilta tuottajilta, kuten kuntayhtymiltä ja yrityksiltä. Perheet ovat hankkineet pal-
veluja myös itse yksityisen hoidon tuella.

Tässä luvussa kuvataan, miten ja miksi tähän päädyttiin, millaisia kokemuksia on kertynyt mal-
lin toimivuudesta ja miten kehitystyö jatkuu eteenpäin. Taulukossa 1 esitetään yhteenveto tär-
keimmistä päätöksistä, kannanotoista ja toimenpiteistä vuosina 2009–2014.

3 Varhaiskasvatus	ja	esiopetus	•	nuorisopalvelut	mukaan	lukien	OKM:n	erillisrahoituksella	toteutettava	etsi-
vä	nuorisotyö	•	neuvolapalvelut	•	koulu-	ja	opiskeluterveydenhuolto	•	lapsiperheiden	kotipalvelu	•	perheneuvo-
la	•	koulukuraattori	ja	-psykologipalvelut	•	puhe-	ja	toimintaterapiapalvelut	•	perheoikeudelliset	palvelut	(elatus-,	
huolto-	ja	tapaamisasiat,	koulutusavustus)	•	varhaiskasvatuksen	ja	opetuksen	avustajapalvelut	•	lastensuojelun	
avo- ja sijaishuolto. Lisäksi järjestämisvastuuseen sisältyvät lasten ja nuorten kulttuuripalvelut.

Marja-Liisa Akselin, Markku Rimpelä ja Päivi Raukko: 

Sektoreista kokonaisuuteen.  Lapsi- ja nuorisopolitiikan uudistuvaa  johtamista Hämeenlinnassa
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Taulukko 1.
Kaupungin lapsi- ja nuorisopolitiikan uudistaminen: Näin edettiin Hämeenlinnassa vuosina 2009–2014

Aika Päätös, hanke, toimenpide

2007 Uuden	toimintamallin	päälinjat	määriteltiin	strategisessa	päätöksessä	kuntaliitoksesta.

2009 Tilaaja–tuottaja-sopimusohjausmalli ja elämänkaarisuus. Kaupungin strategia vuoteen 2015 hyväksyttiin valtuustossa. 
Lasten, nuorten ja perheiden palveluille yhteinen lautakunta ja yhteinen tilaajaorganisaatio.

2010 Kaupungin palvelu- ja hankintastrategiaan johtamistavoitteet

2011 Selvitettiin varhaiskasvatuspalvelujen muuttamista kaupungin sisäiseksi liikelaitokseksi. Vaihtoehtona oli lasten ja 
nuorten	palvelujen	yhdistäminen	yhdeksi	organisaatioksi.	Valmistelua	ohjasi	ProMu-ryhmä	(prosessimuutos,	profes-
sionaalinen muutos, pro-muutos = muutoksen puolesta).

2012 Kaupunginvaltuusto velvoitti Promu II -ryhmän valmistelemaan lasten ja nuorten palvelujen yhdistämistä palvelualu-
eeksi 1.1.2014 alkaen ja linjasi valmistelun ohjaavat periaatteet: yhteiset asiakkaat, henkilöstö, resurssit ja johtaminen. 

2013 Kaupunginhallituksen tarkennus: Johtamisen, rakenteen ja toiminnan tulee perustua asiakaslähtöiseen, perinteisiä 
sektorirajoja ylittävään prosessiajatteluun sekä alueellisuuteen.

2014 Palvelutuotantoon organisaatiouudistuksella yhteinen johtajuus. Keskitetyt ja alueelliset palvelut. Kaupunki jaettiin 
seitsemän alueeseen, joilla yhdistetty eri palveluja opetus-, varhaiskasvatus-, kulttuuri- sekä sosiaali- ja terveysalalta. 
Perustetaan	lasten	ja	nuorten	(LANULA)	sekä	aikuisten	terveyttä	ja	toimintakykyä	edistävien	(TETOLA)	lautakuntien	
sekä tuotannon yhteistyötä pohtiva rakennetyöryhmä. 

2015 Valmistaudutaan uuden sosiaalilainsäädännön edellyttämiin muutoksiin, kuntakokeiluun sekä sote-uudistukseen.

Uuteen kuntaan uusi toimintamalli 
Uudelle kunnalle haluttiin innostava rakenne ja toimintatapa, jolla voitaisiin ratkaista palvelujen 
järjestämiseen ja tuottamiseen liittyviä ongelmia. Uudistamisen tavoitteena oli asukkaiden hyvin-
voinnin turvaaminen aiempaa asiakaslähtöisemmillä, tuottavammilla ja kustannustietoisemmilla 
sekä teknologiaa paremmin hyödyntävillä toimintamalleilla, joissa olisi myös mahdollisuus ver-
tailuun tai kilpailuun ulkoisten palveluntuottajien kanssa. Asiakaslähtöisyydellä tarkoitettiin 1) 
asiakkaiden osallisuutta ja tarpeita huomioivia palveluprosesseja, 2) positiivisia asiakaskokemuk-
sia synnyttäviä asiakastilanteita sekä 3) palvelujen sujuvaa kokonaisuutta yli palvelualueiden, ku-
ten asiakkaan näkökulmasta rakennettuja palveluprosesseja lasten ja nuorten palveluissa (Raukko 
2013b). Elämänkaariajattelun (kuva 1) toimeenpanon ensimmäisessä vaiheessa uusittiin lau-
takwuntarakenne. Lasten ja nuorten lautakunnalle tuli vastuu lasten ja nuorten palveluista raskau-
den havaitsemisesta 29. ikävuoteen asti. 
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Hämeenlinnan tilaaja–tuottaja-toimintatavassa rahoittamisvastuu on kaupunginvaltuustolla ja 
kaupunginhallituksella. Tällä tasolla kootaan resurssit ja päätetään niiden kohdentamisesta lauta-
kunnille. Lautakunnat ja tilaajaorganisaatio vastaavat palvelujen järjestämisestä. Lautakunnat laa-
tivat neljäksi vuodeksi palvelusuunnitelman, jota arvioidaan ja tarvittaessa tarkistetaan vuosittain. 
Tarkistukset on esitetty valtuuston hyväksyttäviksi vuosittain. Viimeisintä lasten ja nuorten palve-
lujen suunnitelmaa kutsutaan puitesopimukseksi kaudelle 2014–2017.4 

Lasten ja nuorten palvelujen vastuualueella toimivat tilaajajohtaja ja osavastuualueiden tilaaja-
päälliköt ja yksi palvelusihteeri. Osavastuualueet vuonna 2014 olivat 1) koulutus, lasten ja nuorten 
kulttuuri sekä nuorisopalvelut, 2) varhaiskasvatus, 3) kasvua tukevat palvelut (lasten ja perheiden 
sosiaali- ja terveyspalvelut) ja 4) tukipalvelut (ateria, tilat yms.). Sopimusohjausmalli edellyttää jat-
kuva keskustelua ja yhteistyötä tilaajaorganisaation ja palvelutuotannon kesken. 

Tilaajajohtaja valmistelee yhteistyössä tilaajapäälliköiden kanssa tilausbudjetin, palvelusopi-
mukset ja muut järjestämisvastuuseen sisältyvät asiat ja esittelee ne lautakunnalle. Vuosina 2009–
2011 palvelusopimus jakautui neljään edellä kuvattuun osavastuualueeseen. Vuodesta 2012 al kaen 
on valmisteltu yksi ja yhteinen lasten ja nuorten palvelusopimus. 

Yhdestä tilaajaorganisaatiosta huolimatta lasten ja nuorten oma palvelutuotanto jakautui vuo-
sina 2009–2013 kolmeen palvelualueeseen: opetuspalvelut (myös lukiokoulutus), varhaiskasvatus-

4 Tilaaja–tuottaja-palvelusuunnitelma 2010–2013, Lasten ja nuorten lautakunta. Kv 8.2.2010 § 19 ja Puiteso-
pimus 2014–2017, Lasten ja nuorten lautakunta 16.12.2014. 

Kuva 1. Sektorimallista elämänkaarimalliin Hämeenlinnassa vuonna 2009
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palvelut sekä lasten ja nuorten kasvua tukevat palvelut. Vuoden 2014 alusta palvelutuotanto koot-
tiin yhdeksi lasten ja nuorten palvelualueeksi, jolla on yhteinen johto5. 

Ikäsegmentointi asiakaslähtöisyyden vahvistajana
Vaikka elämänkaarisuutta oli korostettu vuodesta 2009 alkaen, keskustelu palvelujen kehittämi-
sestä jakautui edelleen helposti hallintokuntien ja ammattiryhmien näkökulmiin. Tästä pyrittiin 
eroon ottamalla käyttöön tilaajan suunnittelunäkökulmana lasten ja nuorten segmentointi iän 
mukaan. Ikäkaudet jaettiin siten, että niihin sisältyi lapsen elämänkulkuun liittyviä siirtymiä pal-
velusta toiseen (taulukko 2). Tilaaja suunnitteli palvelujen tilaamista jokaiselle ikäsegmentille ko-
konaisuutena ja pyrki näin ylittämään joustavasti ikäsegmenttien sisäiset ja väliset rajat eri palve-
lualojen yhteistyönä. 

Ikäkausisegmentoinnilla tilaajaorganisaatio pyrki omalta osaltaan vahvistamaan asiakaslähtöi-
syyttä palvelujen kehittämisessä. Koulutus- ja kehittämistilanteissa työryhmien toimeksiannot pe-
rustuivat ikäsegmentointiin. Ikäsegmentoinnin soveltaminen aiheutti aluksi paljon kriittistä kes-
kustelua. Se haastoi vakiintuneet toimintamallit ja ajattelutavat. Kun tilaaja tarkasteli palveluja ikä-
segmenttien näkökulmasta ja tuotanto jakautui vakiintuneen käytännön mukaan palvelualueisiin 
ja edelleen niiden sisäisiin palveluyksiköihin, tarvittiin jatkuvaa keskustelua ja perustelua, jotta 
uudesta näkökulmasta löydettäisiin yhteinen näkemys.

Taulukko 2. 
Lasten ja nuorten palvelujen ikäsegmentointia Hämeenlinnassa elämänkaarisuuden ja asiakaslähtöisyyden vah-
vistamiseksi

Ikäsegmentit

0–3 4–8 9–13 14–18 19–29

Hoivaa ja kasvua Kasvua ja oppimista Kasvua ja oppimista Itsenäistymistä ja oppi-
mista

Aikuistumista, opiskelua, 
työtä, perheen perusta-
mista ja elämän laadun 
tavoittelua 

Lapsen ja nuoren hyvä päivä, kasvatuskumppanuus ja hyvinvointiarviot

Neuvolan	ja	varhais-
kasvatuksen  
yhteistyö

Perusteet oppimisky-
vylle
Varhaiskasvatuksen, 
neuvolan, esiopetuksen 
ja koulun yhteistyö
Harrastukset

Kodin auktoriteetin hor-
jumista, murrosiän alkua
Koulun tehostetun ja 
erityisen tuen, oppilas-
huollon ja harrastusten 
yhteistyö

Koulutuksen tehostetun 
ja erityisen tuen, oppi-
las- ja opiskeluhuollon, 
nuorisotyön, työn ja har-
rastusten yhteistyö

Perheen perustamista, 
paluu vanhempina pal-
velujen käyttäjiksi Kas-
vatuskumppanuus van-
hempana

Jälkikäteen voidaan todeta, että ikäsegmentointi toimi tehokkaasti tienraivaajana, kun tavoittee-
na oli siirtyä siiloutuneesta toimintamallista lapsia, nuoria ja lapsiperheitä kokonaisuutena tarkas-
televaan, aidosti asiakaslähtöiseen näkökulmaan. Se nosti näkyviin ja väistämättä myös argumen-

5 Lukiokoulutus oli jo siirretty 1.1.2013 koulutuskuntayhtymä Tavastiaan. Tavoitteena oli muodostaa toisen 
asteen koulutuskokonaisuus, johon liittyi vuoden 2014 alusta myös Hattulan lukiokoulutus.
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toitaviksi kahden eri näkökulman hyödyt ja haitat. Vähitellen puhtaasti ikäsegmentointiin perus-
tuva palvelujen kehittäminen on jäänyt taustalle, ja sen on korvannut tarvepohjainen asiakasseg-
mentointi, jonka sisällä lapsen tai nuoren ikävaihe huomioidaan. 

Tavoitteeksi lasten ja nuorten hyvä päivä
Lautakunta nosti vuoden 2012 tilausbudjetissa yhteisiksi tavoitteiksi lapsen ja nuoren hyvän päi-
vän toteuttamisen ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämisen. Lapsen ja nuoren hyvällä päi-
vällä tarkoitettiin palvelujen tuottamisen tapaa, jolla 

− rakennetaan lapsen ja nuoren tervettä kehitystä tukevaa kokonaisuutta 
− vähennetään palvelujen päällekkäisyyttä ja raskaiden palveluiden tarvetta 
− lisätään tuottavuutta
− vahvistetaan lautakuntien, tilaajaorganisaation, palvelun tuottajien, järjestöjen ja asukkaiden 

yhteistä toimintaa 
− otetaan huomioon kaupungin yhteiset painopisteet: laatu, kestävä kehitys, asiakaspalaute, ar-

kiliikunta, päihteettömyys ja mielenterveyden edistäminen 
− hyödynnetään alueiden elinvoimaisuutta ja luodaan edellytyksiä alueen toimijoille osallistua 

palvelujen tuottamiseen.
Lapsen ja nuoren hyvä päivä selvensi, mitä elämänkaarisuudella ja asiakaslähtöisyydellä tosi-

asiassa tarkoitettiin palvelujen kehittämisessä. Kun ne esiteltiin luottamushenkilöille, vastaanotto 
oli alusta alkaen myönteinen. Lapsen ja nuoren hyvä päivä omaksuttiin nopeasti tilaajan ja tuot-
tajan yhteiseksi tavoitteeksi. Se kirjattiin keskeiseksi näkökulmaksi myös puitesopimukseen, ti-
lausbudjettiin ja palvelusopimuksiin.

Vuodesta 2013 alkaen lapsen ja nuoren hyvä päivä tiivistyi tilausbudjetissa ja palvelusuunnitel-
massa kolmeen näkökulmaan: 1) tulevaisuuden kehitysyhteisöt, 2) syrjäytymisen ehkäisy ja osal-
lisuuden lisääminen sekä 3) tuottavuus. Jokaiselle kolmelle näkökulmalle on johdettu puitesopi-
muksessa pidemmän aikavälin tavoitteet, joista on johdettu tilausbudjettiin vuosittain tarkentuvat 
tavoitteet.

Keskustelua, koulutusta ja kehittämishankkeita
Muutoksen tie ei ole koskaan yksiselitteinen matka paikasta A paikkaan B. Siihen kuuluu paljon 
keskustelua ja foorumeita maaperän muokkaamiseen muutokselle myönteiseksi. Hämeenlinnassa 
on vuosina 2009–2014 toteutettu lasten ja nuorten palveluissa noin 100 erilaista hanketta, joiden 
omien tavoitteiden rinnalla niillä on myös muokattu asennetta muutosmyönteiseksi (taulukko 3).
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Taulukko 3. 
Keskeisimpiä lasten ja nuorten palvelujen hankkeita Hämeenlinnassa vuosina 2009–2014

Projektin nimi (Hämeenlinnan kaupungin hankerekisteri) Aika

KASTE, Monialaisesti yhdessä lapsen parhaaksi 2009–11

Uudistuva	kylä	kaupungissa 2010–12

KUULAS,	Kanta-Hämeen	uudistuvat	lasten	ja	nuorten	palvelut 2011–13

Palveluohjauksen jalkauttaminen 2013

Alueellisten johtotiimien valmennus 2013

Suomen	Unicef	Lapsiystävällinen	kunta 2013

Oppimisen	tilat	(RYMSHOK) 2012–15

Opit	käyttöön	-hanke	/	Asiakaslähtöisten	ja	monialaisten	palveluprosessien	mallintaminen	HML:n	 
lanu-palveluissa (09/13–03/14)

2013–14

Kohtaamisen taidot 2013–14

Kulmilla – lasten ja nuorten oma osallisuus 2013–14

Kerhotoiminta Lapsen ja nuoren hyvän päivän rakentajana Hämeenlinnassa 2014 2013–14

Minipilotit, tilaajapäälliköiden minipilotit 2014–15

Oikeasti	joustava	esi-	ja	alkuopetus 2014

Palveluneuvonnan ja -ohjauksen kehittäminen 2014

Proomu ICT-peruskehittäminen 2014

Eheät lasten ja nuorten palvelut 2014–15

Johtajuutta jatkuvaan kehittämiseen 2014–15

Lapsi- ja nuorisoystävällinen Hämeenlinna 2014–15

Lasten ja nuorten palvelurakennetyöryhmä 2014–15

Asiakaslähtöiset palvelut 2014–16

Korjaavista ennaltaehkäiseviin 2014–16

Opetuksen	ja	vakan	palveluverkko	 2014–16

Kuntakokeilu: Hyvinvoinnin integroidut toimintamallit 2014–18

ProMu-muutosvalmistelu
Vuonna 2009 hyväksyttiin Hämeenlinnan kaupungin strategia vuoteen 2015. Siinä luotiin kehit-
tämisen yleiset tavoitteet, joita konkretisoitiin palvelu- ja hankintastrategiassa, elinkeinostrate-
giassa ja henkilöstöstrategiassa. Palvelu- ja hankintastrategiassa täsmennettiin kaupungin johta-
misen tavoitteet ja linjattiin näiden tavoitteiden saavuttamiseen tarvittavat strategiset hankkeet.

Lasten ja nuorten palvelujen oman tuotannon uudistaminen oli esillä jo vuoden 2010 palvelu- 
hankintastrategiassa. Vuonna 2011 selvitettiin kaupunginhallituksen toimeksiannosta mahdolli-
suutta muodostaa varhaiskasvatuspalveluista kaupungin sisäinen liikelaitos (Akselin 2011). Teh-
tävänä oli myös tarkastella yhteistyö- ja rajapintoja muihin lasten ja nuorten palveluihin sekä elä-
mänkulun mukaisten palvelujen tuottamiseen liittyviä kysymyksiä. Selvityksessä todettiin, että lii-
kelaitostaminen saattaisi tiukentaa asiakaslähtöisten palvelujen raja-aitoja muihin toimijoihin 
nähden ja heikentää elämänkaarimallin toteuttamista. Selvityksen mukaan liikelaitoksen muodos-
taminen ei tukisi elämänkaarimallin mukaisia yhteistyöprosesseja. Selvityksessä kuvattiin kaksi 
vaihtoehtoa: 
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− Jatketaan omana palvelualueena sekä kehitetään yhteisiä prosesseja opetuspalveluiden sekä 
lasten ja nuorten kasvua tulevien palvelujen kanssa. 

− Muodostetaan yhteinen tuottajaorganisaatio opetuspalveluiden ja kasvua tukevien palvelui-
den kanssa. 

Jälkimmäisen vaihtoehdon etuna nähtiin mahdollisuus monialaiseen palvelualueeseen, jossa 
yhteisellä budjetilla ja johtamisjärjestelmällä pystytään luomaan entistä asiakaslähtöisempiä pal-
veluja. Riskitekijänä arvioitiin suuren organisaation hallittavuus. 

Selvityksen perusteella kaupunginhallituksen toimeksiannosta alettiin vuonna 2011 selvittää, 
oliko lasten ja nuorten palveluista mahdollista muodostaa yksi organisaatio, johon kuuluisivat var-
haiskasvatuspalvelut, perusopetus sekä lasten ja nuorten kasvua tukevat palvelut. Valmistelua oh-
jaamaan asetettiin ProMu-ryhmä (prosessimuutos, professionaalinen muutos). 

Selvitystyön aikana esitettiin kriittisiä kysymyksiä: mitä sellaista saavutetaan, mikä ei ole mah-
dollista olemassa olevilla rakenteilla? Erityisesti oltiin huolissaan Hämeenlinnaan liittyneiden 
kuntien asemasta muutoksessa ja keskustan reuna-alueilla asuvien kuntalaisten äänen kuulemi-
sesta. Kritiikistä huolimatta ProMu-ryhmä päätyi yhteisymmärryksessä esittämään organisaatio-
uudistusta, jolla varmistetaan sekä yhteinen johtaminen että asiakkaiden palvelutarpeen arvioi-
minen kokonaisuutena alueellisesti. ProMu-ryhmän selvitykset saivat myönteisen vastaanoton 
kaupunginhallituksessa ja -valtuustossa. 

Valtuusto velvoitti kesäkuussa 2012 työryhmän (ProMu II) valmistelemaan lasten ja nuorten 
palvelujen yhdistämistä yhdeksi palvelualueeksi (Majuri 2012) ja päätti uuden organisaation aloi-
tusajankohdaksi 1.1.2014. Valmistelun periaatteiksi määriteltiin yhteiset asiakkaat, yhteinen hen-
kilöstö, yhteiset resurssit ja yhteinen johtaminen. Kaupunginhallitus tarkensi lisäksi helmikuussa 
2013 muutosvalmistelun perusteisiin asiakaslähtöisen, perinteisiä sektorirajoja ylittävän prosessi-
ajattelun ja alueellisuuden. 

Uutta organisaatiota valmisteltiin viidessä teemaryhmässä: yhteinen henkilöstö, yhteinen ta-
lous, yhteiset tukiresurssit, yhteinen palveluohjaus ja yhteiset asiakkaat. Teemaryhmiä ohjasi muu-
toksen johtoryhmä, joka toimi samalla ”yhteisen johtamisen” teemaryhmänä. Teemaryhmien teh-
tävänä oli kartoittaa palvelualueen tilannetta kunkin teeman osalta ja valmistella tavoitteiden sa-
vuttamiseen tarvittavia kehittämisesityksiä ja aloitteita.

Alueellisuus 
Hämeenlinnassa on pidetty tärkeänä, että kaupungin asukkaat voivat vaikuttaa palveluihin ja että 
palveluja tehdään yhdessä. Alueellisuuden ideana on vahvistaa asukkaiden sitoutumista asuin-
aluee seensa: Tämä on meidän oma kulma, kylä, oma paikka (Raukko 2013a). Tämän tavoitteen 
saavuttamiseksi kaupungin oma palvelutuotanto on vuoden 2014 alusta alkaen jaettu hallinnolli-
sesti keskitettyihin ja alueellisiin palveluihin. Hallinnollisesti keskitettyjä palveluja ovat 1) psykoso-
siaaliset palvelut (esim. perheneuvola, perhetyö, lapsiperheiden kotipalvelu), 2) ennalta ehkäise-
vät terveyspalvelut (neuvola, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto), 3) lastensuojelu ja 4) nuorisotyö 
ja lasten ja nuorten kulttuuripalvelut. Hallinnollisesti alueellistettuja palveluja ovat varhaiskasva-
tus- ja opetuspalvelut. 

Palvelut on jaettu seitsemään alueeseen. Jokaisen alueen palvelukokonaisuuteen kuuluu päivä-
koteja, alakouluja ja yksi yläkoulu. Lisäksi huomattava osa hallinnollisesti keskitetyistä palveluista 
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toimii käytännössä alueilla, kuten neuvola, kouluterveydenhuollon, oppilashuollon ja nuorisotyön 
palvelut. Tavoitteena on, että kaikki nämä yhdessä muodostavat lapselle ja nuorelle yhtenäisen po-
lun neuvolasta ja päivähoidosta kouluun. 

Asiakkuusprosessit
Alueellistamisen ohella toinen keskeinen elementti uudistuksessa muodostuu yhteisistä asiak-
kuusprosesseista, jotka sitovat eri alojen ammattilaisten työn yhteiseen asiakkaaseen. Kaikki lap-
set ja perheet nähdään samassa palveluprosessissa. Palvelu alkaa siitä, kun perhettä suunnitellaan 
ja lapsi saadaan perheeseen tai kun perhe muuttaa Hämeenlinnaan. Palvelut neuvolasta kouluun 
kuuluvat kaikille perheille. Tukitoimia sisältäviä palveluja tarjotaan tilanteissa, joissa perheet tar-
vitsevat tukea tai apua. Näin lasten ja nuorten palvelujen kokonaisuudessa syntyy kaksi asiakas-
prosessia (ks. kuva 2): 

− Kaikille lapsille ja nuorille tarjolla oleva palvelupolku, johon sisältyy yleinen tuki.
− Tukea tarvitsevan lapsen ja nuoren palvelupolku, jossa on saatavilla tehostettua ja erityistä 

tukea. 

Kuva 2. Asiakkuusprosessit lasten ja nuorten palveluissa
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Yhteisten asiakkuusprosessien sujuvuuden parantamiseksi ja monialaisen yhteistyön lujittami-
seksi on määritelty neljä ehkäisevän työn prosessia, jotka ovat myös keinoja lautakunnan asetta-
mien tavoitteiden toteuttamiseksi. Nämä prosessit velvoittavat kaikkia lasten ja nuorten palvelu-
jen ammattilaisia arjessa, niin omassa kuin yhteisessä työssäkin:

− huolen puheeksi ottaminen ja palveluohjaus
− laadukas monialainen työskentely 
− vanhemmuuden valmennus varhaisesta vuorovaikutuksesta nuorisoikään
− sosiaalisten taitojen vahvistaminen.
Neljä ehkäisevän työn prosessia eivät ole uusia keksintöjä, vaan aiempaa tarkemmin auki kirjat-

tuja kuvauksia monialaisesta työstä ja sen eri vaiheista sekä työotteesta, jolla saavutetaan ongelmia 
ennaltaehkäisevä vaikutus.

Hämeenlinna on mukana kuntakokeilussa (HE 117/2014), jossa tavoitteena on jatkaa jo nyt hy-
vin alkanutta moniammatillista työtä. Kokeilussa laadun, tuottavuuden ja vaikuttavuuden varmis-
tamiseksi asiakkaalle tehdään vain yksi suunnitelma, jonka toteutusta koordinoi yksi asiakasvas-
tuullinen työntekijä moniammatillisen tiimin tukemana. Integroivan palvelu- ja hoitosuunnitel-
man lähtökohtana on aina määritelty palvelutarve, ja tiedot kerätään asiakkaan suostumuksella. 

Yhteinen johtajuus palvelutuotannossa
Palvelutuotannon yhdistyessä moniammatilliseksi organisaatioksi tavoitteena oli aluksi jaettu joh-
tajuus, joka voidaan ymmärtää joko johtamisen jakamisena osiin tai yhteisen tekemisen prosessi-
na (Ropo ym. 2006). Edellisessä tulkinnassa tavoitteena on hallinnan ja järjestyksen aikaansaami-
nen organisoinnin ja delegoinnin kautta. Jälkimmäisessä jaetaan kokemuksia, tietoa, arvostusta 
sekä luottamusta. Tavoitteena on näkökantojen, tulkintojen ja ajattelutapojen tekeminen yhteisik-
si. 

Lasten ja nuorten palveluissa on sittemmin luovuttu käsitteestä jaettu johtajuus ja siirrytty pu-
humaan yhteisestä johtajuudesta. Käsitteen muutoksella halutaan tukea ja korostaa yhteistä vas-
tuuta. Yhteisessä johtajuudessa toteutuvat jaetun johtajuuden molemmat näkökulmat eli sekä joh-
tajan tehtävien ja vastuiden jakautuminen että yhteiseksi tekemisen prosessi. (Ks. Ropo ym. 2006; 
Viitala 2005.) 

Lasten ja nuorten palvelujen lautakunnan määrittelemät kolme ”kivijalkaa” ja niihin pohjautu-
vat tavoitteet ohjaavat yhteistä johtamista (syrjäytymisen ehkäisy, tulevaisuuden kehitysyhteisöt, 
tuottavuuden parantaminen). Uusi lasten ja nuorten palvelualue lisäsi tämän lisäksi kaksi henki-
löstöön liittyvää tavoitetta: osaava henkilöstö ja hyvinvoiva työyhteisö. 

Hämeenlinnassa on vuoden 2014 alusta alkaen lasten ja nuorten palvelujen omaa tuotantoa joh-
tanut työparina kaksi palvelujohtajaa, joista toiselle kuuluvat talous- ja henkilöstöprosessit ja toi-
selle asiakkuusprosessit. Palvelualueiden esimiehiä (rehtorit, päiväkodinjohtajat ja palvelupäälli-
köt) johtavat palvelujohtajat prosessivastuun mukaan. Esimerkiksi taloudesta ja henkilöstöproses-
sista vastaava palvelujohtaja johtaa asiakkuusprosessista vastaavan palvelujohtajan alaisuudessa 
olevia päälliköitä vastuualueensa (talous ja henkilöstö) mukaisesti. Tällä tavoitellaan henkilöstön, 
talouden ja asiakkuuksien johtamista kokonaisuuksina. Prosessien johtaminen poikkeaa linjajoh-
tamisesta siinä, että työtä voi johtaa joku muukin kuin oma esimies. 
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Jokaisella alueella yhteistä johtajuutta toteuttaa aluejohtotiimi, joka vastaa alueellaan lasten ja 
nuorten palveluiden tuottamisesta ja siihen tarvittavista taloudesta, tiloista ja henkilöstöasioista 
sekä asiakasprosessien kehittämisestä. Alueet ovat erilaisia, ja niiden palvelut muuttuvat asukkai-
den tarpeiden mukaan. Aluejohtotiimin kokoonpano vaihtelee alueittain. Aluejohtotiimiin kuu-
luvat alueen päiväkodinjohtajat, rehtorit ja keskitettyjen palveluiden edustus. 

Yhteiset resurssit
Lasten ja nuorten lautakunnan järjestämisvastuulla olevien palvelujen toimintakulut olivat vuon-
na 2014 noin 120 miljoonaa euroa. Henkilöstöä oli noin 1500. Resurssien tarkastelu kokonaisuu-
tena on tuonut talouden johtamiseen mahdollisuuksia toimia nopeasti tilanteiden vaatimalla ta-
valla. 

Tilaaja tutkii seuraavana askeleena talouden ohjauksessa siirtymistä väestölähtöiseen lapsi- ja 
nuorisobudjetointiin. Taulukossa 4 kuvataan bruttomenojen kehitystä vuosina 2010–2014. Brut-
tomenot kasvoivat viiden vuoden aikana käyvin hinnoin 97,5 miljoonasta eurosta 121,3 miljoo-
naan euroon (+ 24 %). Bruttomenoissa on mukana myös ulkoiset palvelujen ostot. 

Taulukko 4. 
Lasten ja nuorten lukumäärät, palvelujen bruttomenot (milj. €, käyvin hinnoin) vuosina 2010–2014/talousarvio

2010 2011 2012 2013 TA 2014

Lasten (0–17-vuotiaat) lukumäärä 12 773 12 728 12 625 12 633 12 680

Bruttomenot 97,5 106,3* 109,1 114,8** 121,3**

Bruttomenot ilman tilakustannuksia vuoden 2014 rahassa 86,5 90 93 95,7 100,8

* Kiinteistöjen pääomakustannukset siirtyivät tilapalveluista vastuualueelle.
** Lastensuojelun asiakasmäärien voimakas kasvu jatkui 2014 (lisäys noin 4,7 milj. €).
*** Varhaiskasvatuksen omasta sijaishenkilöstöstä luovuttiin, sijaiset ostopalveluna.

Monialaisesta palvelutuotannosta huolimatta tilastoja joudutaan edelleen keräämään perintei-
sen sektorijaon mukaisesti. Vuonna 2014 vajaa puolet bruttomenoista käytettiin koulutukseen, 
noin kolmannes varhaiskasvatukseen, viidennes sosiaali- ja terveyspalveluihin ja kaksi prosenttia 
lastenkulttuuriin ja nuorisotyöhön (kuva 3). Eniten uusia euroja vuosina 2010–2014 käytettiin pe-
rusopetukseen (+ 11 milj. €) ja seuraavaksi eniten sosiaali- ja terveyspalveluihin (+ 7 milj. €) ja 
varhaiskasvatukseen (+ 5 milj. €). Kasvua selittävät pääosin toimitilojen vuokrat ja henkilöstöme-
not. Vuoden 2011 alusta lukien vuokriin on lisätty pääomakustannukset. Vuosina 2013–2014 kas-
vua selittävät myös lastensuojelun kustannukset, jotka pysyivät lähes ennallaan vuoteen 2012 
saakka, mutta kasvoivat vuosina 2013–2014 noin neljällä miljoonalla eurolla. 
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Johtamisen muutos tuotti pohdintaa
Asiakaslähtöinen johtaminen vaatii palvelukulttuurin muutosta ja palvelujen yhteistuottamisen 
näkökulman tuomista jokaisen työntekijän arkeen (Tikkamäki 2006). Palvelujärjestelmän muut-
taminen asiakaslähtöiseksi onnistuu käytännössä vain, jos koko järjestelmää kehitetään kokonais-
valtaisesti ja palveluja toisiinsa integroiden. Asiakas on yksi ja sama läpi eri palvelukokonaisuuk-
sien ja palveluiden hallintorajojen. Asiakasta ei nähdä kohteena vaan oman tulevaisuutensa voi-
mavarana, jolloin asiakas on aktiivisesti mukana omassa prosessissaan. (Virtanen ym. 2011.)

Ensimmäisen vuoden aikana saadut monialaisen yhteistyön johtamisen rakenteet, aluejohtotii-
mit (rehtorit, päiväkodinjohtajat, keskitettyjen palvelujen henkilöstö), koordinaatioryhmä (mo-
nialainen esimiesryhmä) ja edustuksellinen johtoryhmä, ovat koonneet kaikki lasten ja nuorten 
palvelujen asiantuntijat ja johtajat yhteiseen pöytään kehittämään lasten ja nuorten sekä perhei-
den palveluprosesseja. Prosesseille on nimetty asiantuntijuuden mukaan johtajat, joiden tehtävä-
nä on varmistaa asetettujen tavoitteiden toteutuminen. Prosessien johtajien tulee kiinnittää eri-
tyistä huomiota rajapintoihin ja monialaiseen yhteistyöhön sekä seurata prosessin kokonaissuori-
tuskykyä. Tästä esimerkkeinä ovat nivelvaiheet esiopetuksesta ensimmäiselle luokalle ja yksilölli-
sen oppilashuollon prosessi. Prosessia toteuttaa useimmiten monialainen ammattihenkilöiden 
joukko, joten operatiivinen johtaminen ei tapahdu välttämättä oman esimiehen ohjaamana vaan 
niin sanotusti matriisista, prosessin johtajan toimesta. Tällä varmistetaan eri palveluiden ja entis-
ten sektoreiden välisten rajapintojen ”ylittämisen” sujuvuus ja yhteistyön edellytykset asiakkaan 
parhaaksi. 

Prosessimittarit ja prosesseille asetetut tavoitteet on johdettu tilaajan asettamasta strategiasta ja 
koko organisaation mittareista ja tavoitteista. Prosessit viedään aina käsiteltäviksi ja päätettäviksi 
palvelualueen johtamisjärjestelmään (aluejohtotiimi, koordinaatioryhmä, johtoryhmä). Tätä kir-
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joitettaessa on jo kuvattu useita yhteisiä prosesseja ja niitä on alettu systemaattisesti viedä käytän-
töön.

Hämeenlinnan lasten ja nuorten palvelujen uudistus synnytti alussa luonnollista muutosvasta-
rintaa. Kriitikot kyseenalaistivat toimintamallin muutoksen tuoman lisäarvon: Mitä sellaista saa-
vutetaan, mitä aiemmin ei ole saavutettu? Miksi pitää olla paikalla silloin, kun ei käsitellä varsinai-
sesti edustamansa substanssin asioita jne.? Muutoksen johtaminen on vaatinut toistuvaa vakuut-
telua yhteisistä tavoitteista ja niiden edellyttämistä toimintatapojen muutoksista, jotka koskevat 
kaikkia lasten ja nuorten palvelujen ammattilaisia. Suuria huolia syntyi myös siitä, jos oma am-
mattitehtävä muuttuu tai joutuu tekemään sellaista, mihin ei ole saanut koulutusta, tai joutuu luo-
pumaan jostakin, mitä aiemmin on osannut tehdä. Uudistuksen lähtökohta olikin vakuuttaa, että 
monialaisuus ei tarkoita tehtäväkuvien sekoittamista vaan yhdessä tekemistä ja työnäyn laajenta-
mista niin, että ammattihenkilöt ymmärtävät oman roolinsa palvelujen kokonaisuudessa lapsen 
ja perheen elämänkaaren eri kohdissa.

Vahva, sektorikohtainen ja ammattiryhmiin jakautunut osaaminen on ollut suomalaisen hyvin-
vointijärjestelmän tukipilari. Monialaisuus on haastanut kohtaamaan uudella tavalla lasten ja 
nuorten tarpeet ja toisten ammattilaisten osaamisen. Siirtyminen sektorimallista monialaiseen ja 
moniammatilliseen johtamismalliin ei ole ollut helppoa, mutta se on mahdollista. Muutoksessa 
tärkeintä on ollut vuosia kestänyt systemaattinen johtaminen ja tekemisen meininki kohti yhtei-
sesti määriteltyjä tavoitteita, eivät niinkään erilliset hankkeet ja ohjelmalliset asiakirjat. 

Lasten ja nuorten lautakunta on tarjonnut merkittävää tukea muutokselle. Yhteinen lautakunta 
ja tilaajaorganisaatio eivät kuitenkaan voi ratkaista perheiden monimuotoisten haasteiden tuotta-
maan palvelutarpeeseen vastaamista, vaan todellinen muutos tehdään palvelutuotannon arjessa. 
Seuraava askel on ottaa lapset entistä aiempaa ja nopeammin huomioon aikuisten palveluissa. Yh-
teistyötä varten on perustettu lasten ja nuorten (LANULA) sekä aikuisten terveyttä ja toiminta-
kykyä edistävien (TETOLA) lautakuntien sekä tuotannon yhteistyötä pohtiva rakennetyöryhmä. 
Tavoitteena on lisätä lasten ja nuorten palvelujen yhteistyötä aikuisten palvelujen kanssa perhei-
den hyvinvoinnin edistämiseksi ja samalla valmistautua myös sosiaalihuoltolain edellyttämiin 
muutoksiin. 

Asiakkaan näkökulmasta lasten ja nuorten palvelutuotannon uudistuksen hyötyjä saadaan mi-
tattua vuoden 2015 aikana, kun valmisteltuja prosesseja saadaan kunnolla vietyä arkeen ja käytän-
töön. Tärkeää oli kuitenkin saada uuden organisaation rakenteet ensin kuntoon, jotta kaikilla on 
yhteinen käsitys siitä, mitä asiakaslähtöisyys tarkoittaa käytäntönä ja tekoina ja mitä tarkoittaa, 
että yksilön tarpeet voivat muokata koko palvelujärjestelmää. 

Tulevaisuudessa uudet palveluinnovaatiot muodostuvat asiakkaiden, henkilöstön ja teknolo-
gian kombinaatiosta. Kehittämällä yksilön saamaa palvelua uudistetaan samalla koko palveluver-
kostoa ja sen johtamista. (Miles 1993.) 

Palvelun laatu määrittyy yhä enemmän palvelukokemuksen kautta. Kysymys on, millä keinoin 
asiakkaat voivat osallistua omia palvelujaan koskevaan suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin? 
Mitä on aito kumppanuus ja yhdessä tekeminen? Ja miten se muuttaa ammattilaisuutta, osaamis-
ta tai identiteettiä? Valmisteilla oleva sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus haastaa Hämeenlin-
nassa kehitetyn lasten ja nuorten palvelujen toimintamallin. Lasten ja nuorten palvelujen näkö-
kulmasta katsottuna riskinä on kokonaisuuden hämärtyminen ja palveluketjujen jakautuminen 
kahden järjestäjän ketjuiksi, joissa kohtaavat kaksi erilaista näkökulmaa, kunnan lasten ja nuorten 
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palvelujen näkökulma sekä sosiaali- ja terveydenhuoltoon painottunut näkökulma. Tämä näyttäy-
tyy uhkaavalta etenkin Hämeenlinnan kaltaisissa kunnissa, joissa palvelujen järjestämisen tavoit-
teena on ollut vahva lasten ja nuorten palvelujen kokonaisuutta ymmärtävä yhden järjestäjän mal-
li sujuvien palveluketjujen muodostamiseksi. 
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Imatralla on jouduttu kohtaamaan suuria rakenteellisia muutoksia jo 1990-luvulta alkaen. 
Väe stölle on ollut ominaista keskimääräistä korkeampi työttömyys ja aikuisväestön matala 
koulutustaso (taulukko 1). Rajan läheisyys on tuonut mukanaan omia haasteita perheiden ja 
lasten palveluihin. 

Taulukko 1. 
Tilastotietoja Imatran sosioekonomisesta rakenteesta vuonna 2012 (SotkaNet)

Sosioekonomisen väestörakenteen indikaattori Imatra Koko maa keskimäärin

Työttömiä työnhakijoita % työvoimasta (11/2014 TEM) 16,5 12,5

Yksinhuoltajaperheiden osuus lapsiperheistä (%) 24,7 20,6

Huoltosuhde (%) 63,5 55,7

Alkoholijuomien myynti asukasta kohti 100-prosenttisena alkoholina, litroina 11,7  7,6

Rattijuopumustapaukset/1000	asukasta  6,3  3,3

Korkea-asteen koulutuksen saaneet, % 15 vuotta täyttäneistä 21,3 29,3

Työkyvyttömyyseläkettä saavat, % 25–64-vuotiaista 10,5  8,0

Vaikeasti työllistyvät, % 15–64-vuotiaista  6,2  4,6

Väestön sosioekonominen kehitys ja kaupungin kiristyvä talous ovat pakottaneet analysoimaan 
hyvinvointipalveluja ja uudistamaan niitä niin, että ne vastaavat yhä paremmin lapsiperheiden ja 
lasten tarpeisiin. Tässä luvussa kuvataan imatralaisten lasten, nuorten ja lapsiperheiden palvelui-
den (jatkossa lapsipalvelut) ja hallinnon/päätöksenteon (jatkossa lapsipolitiikka) muutosta 
2000-luvun alkupuolelta tähän hetkeen. Taulukossa 2 esitetään vuosien matkan tärkeimpiä vaihei-
ta. Uudistukset käynnistyivät suurelta osin vuonna 2009. 

Tiina Kirmanen: 

Lapsipolitiikan ja lapsipalvelujen   uudistaminen Imatran kaupungissa
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Taulukko 2. 
Imatran lapsipalveluiden kehityspolku vuodesta 2003 tähän päivään

Aika Toiminnan/päätöksen kuvaus

–2005 Lastensuojelupalvelut kriisiytyivät, asiakasmäärät ja kustannukset kasvoivat hallitsemattomasti, ongelmia pätevien 
työntekijöiden rekrytoinnissa. Perustettiin kaksi omaa lastensuojelulaitosta, korotettiin perhehoitajien palkkioita ja lisät-
tiin tukea ja jälkihuollon palveluja jne.

2005–
2006

Edelleen huolia lapsiperheiden/lasten hyvinvoinnista, palvelujen kyvystä vastata haasteisiin ja erityispalveluiden kus-
tannusten kasvusta. Lastensuojelun työkuorma jatkui kohtuuttomana.

2008 Lasten ja lapsiperheiden palvelukustannuskehitys tehtiin näkyväksi. Vuoden 2009 talousarviossa osoitettiin investointi-
määräraha kuuden uudeen perhetyöntekijän palkkaamiseen hyvinvointineuvolatoimintaan. 

2009 Kuusi perhetyöntekijää aloittivat neuvolaterveydenhoitajien työpareina. 

2010 Sosiaali- ja terveystoimessa alettiin koota lasten ja nuorten palvelut yhdelle vastuualueelle. Toimiva lapsi ja perhe (TLP) 
-toimintamallit otettiin käyttöön kaikissa lasten ja lapsiperheiden palveluissa. 

2011 Sosiaali- ja terveystoimen ja sivistystoimen yhteinen lasten ja nuorten palveluiden toimenpideohjelma: tavoitteena yh-
tenevät tavoitteet ja toimintamallit.

2012 Lakkautettiin lasten vastaanottokoti ja muodostettiin 10 työntekijän lastensuojelun perhetyön tiimi. Valtuusto päätti 
yhdistää sosiaali- ja terveystoimen ja sivistystoimen palvelut hyvinvointipalveluiksi.

2013 Hyvinvointipalvelut-toimiala käynnistyy. Kaikki lasten ja nuorten palvelut siirtyivät yhteen palvelualueeseen, yhden lau-
takunnan ja palvelujohdon alaisuuteen.

2014 Lastensuojelu, hyvinvointineuvola, nuorten psykiatrinen ja päihdetyöryhmä ja perheneuvola siirtyivät saman tilaan. 

Lastensuojelua tehostettiin 2003–2008
2000-luvun alussa Imatran lastensuojelua leimasi kiire. Henkilöresurssit olivat hyvää valtakunnal-
lista tasoa, mutta asiakasmäärä sosiaalityöntekijöillä oli kohtuuttoman korkea. Työn kaoottisuus 
karkotti henkilöstöä: pahimmillaan kuudesta sosiaalityöntekijän virasta yhdessäkään ei työsken-
nellyt pätevää sosiaalityöntekijää. Sekä avohuollon tukitoimien että sijaishuollon piirissä oli valta-
kunnallista keskiarvoa huomattavasti suurempi määrä lapsia ja nuoria. Tämä näkyi myös kustan-
nuksissa. Lastensuojelun kustannukset kasvoivat nopeasti, ja vuosittaiset talousarviot paukkuivat 
yli. 

Vaikka tilastojen mukaan lastensuojelu – ainakin määrällisesti – hoiti tehtävänsä, vaadittiin 
muista palveluista voimakkaasti, että lastensuojelun tulee auttaa, puuttua ja hoitaa ongelmia enem-
män: ”Miksi lastensuojelu ei tee mitään?” Laitos- ja erityispalvelupainotteinen toimintakulttuuri 
läpäisi koko palvelujärjestelmän. Samaan aikaan kuntapäättäjät vaativat toistuvasti selityksiä sille, 
otetaanko Imatralla lapsia matalammalla kynnyksellä huostaan kuin muualla maassa. 

Lapsiperheiden moniammatillisia palveluita kehitettiin 2000-luvun alkupuolella esimerkiksi 
Perheen Vuoksi -hankkeessa, jossa kuvattiin moniammatillisia palveluprosesseja, etsittiin ja pai-
kattiin prosessien aukkoja, koulutettiin henkilöstöä, kehitettiin verkostotyötä sekä pohdittiin pal-
velu- ja hallintorakenteen uudistamista. Aika ei ollut kuitenkaan kypsä kokonaisvaltaiselle palve-
lu- ja hallintouudistukselle. Vaikka vuosina 2003–2008 lastensuojelua yritettiin pelastaa lisäämäl-
lä voimavaroja ja osaamista, kiire ja hätä kaikissa palveluissa jatkuivat. Kuormitus ja kustannukset 
kasvoivat edelleen hallitsemattomasti. 
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Kustannusten tekeminen näkyviksi käynnisti uudistumisen
Vuonna 2007 herättiin huomaamaan, että kaupungissa ei ollut kokonaiskäsitystä lapsipalveluiden 
kustannuksista. Aloimme laskea yhteen eri hallintokunnista niin kutsuttujen häiriöpalvelumeno-
jen kustannuksia. Dosentti Matti Rimpelä toimi asiantuntijana. Tehtävä ei ollut helppo. Käytettä-
vissä ei ollut vakiintuneita määritelmiä palvelujen jakamiseksi ”häiriöpalveluihin” ja universaalei-
hin yleispalveluihin. Sektoroituneessa taloushallinnossa kustannusten kerääminen oli työlästä kä-
sityötä. Vaikka ensimmäiset kustannuslaskelmat (kuva 1) olivat epätarkkoja, niistä tehtiin seuraa-
vat johtopäätökset: 

− Imatran kaupunki käytti paljon rahaa lapsipalveluihin.
− Suuri osa tuosta rahasta käytettiin pienen asiakasmäärän palveluihin.
− Erityispalveluiden (”häiriöpalvelut”) kustannukset olivat kasvaneet hallitsemattomasti, eikä 

ollut merkkejä siitä, että kustannusten kasvuvauhti tulisi laantumaan. Kustannusten kasvu oli 
ollut pahimmillaan lähes miljoona euroa (+ 20–30 %) vuodessa. 

Kuva 1. ”Häiriöpalvelumenot” Imatralla vuosina 2000–2009 (lastensuojelun sekä lasten ja nuorten psykiatrian ja päihdehoi-
don ja koulukotien kustannuksia sekä osa perusopetuksen erityisopetuksen ja psykososiaalisen oppilashuollon sekä perhe-
neuvolan kustannuksista)

Poliittisen päätöksenteon vaikeus
Kuva häiriöpalvelumenojen kustannuskehityksestä ja siihen perustuva tulevaisuuden ennakointi 
olivat pysäyttäviä. Kaupungissa syntyi yhteinen näkemys siitä, että jotain on tehtävä. Koko perhet-
tä tukevia palveluita tulisi vahvistaa niin, että perheet saavat ajoissa tukea ja lapsi riittävän suojan 
elämässään mahdollisten ongelmien varalle. Näin ongelmat eivät pääse kasvamaan niin suuriksi, 
että tarvitaan kalliita palveluita, kuten lastensuojelun sijaishuoltoa tai lasten ja nuorten psykiatris-
ta sairaalahoitoa tai ympärivuorokautisia asumispalveluita. 

Muutosten aikaan saaminen ei ollut kuitenkaan helppoa, vaikka rahaa oli käytössä (ks. kuva 1) 
ja ratkaisut olivat tiedossa. Tähän vaikutti kaksi asiaa. Ensiksi poliittisten päättäjien tuli hyväksyä 
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lapsipalveluiden investointiluonne. Muutoksen alkuvaiheessa resurssia ei voi siirtää korjaavista 
palveluista ennalta ehkäisevään työhön. Jo syntyneitä ongelmia ei voi lakata hoitamasta. On sie-
dettävä jonkun aikaa päällekkäisiä kustannuksia. On uskallettava tehdä investointi yleispalvelui-
hin ja luotettava siihen, että tämä investointi tuottaa taloudellista hyötyä muutamien vuosien ku-
luttua. Kysymyksessä ei ollut niinkään kuntapäättäjien varovaisuus tai ymmärtämättömyys, vaan 
myös asiantuntijavalmistelijoiden varovaisuus ja konkreettisten esitysten puute. Puhutaan ja kir-
joitetaan korulauseita ennaltaehkäisyn merkityksestä, mutta ei tehdä konkreettisia esityksiä, joi-
den talousvaikutukset uskottavasti arvioidaan ja seistään ammatillisesti lupausten takana. 

Toinen kunnan lapsipolitiikan ja sen palveluiden uudistamisen haaste on organisaation sitoutu-
minen pitkäjänteiseen systeemiseen muutostyöhön. Yksittäisillä hankkeilla, palveluilla tai työta-
pojen muutoksilla ei saada riittäviä muutoksia aikaan, jos ne tapahtuvat toisistaan irrallisina. Lap-
sipalveluissa lasten ja perheiden osallisuutta tukeva, ehkäisevä työ tehdään tai jätetään tekemättä 
pitkälti muualla kuin lastensuojelussa tai ylipäätään sosiaali- ja terveyspalveluissa. Siksi kunnan 
lapsipolitiikassa on oltava kokonaisnäkemys kaikista palveluista ja niiden kustannuksista. Tämä 
on haastavaa, koska kokonaisnäkemys puuttuu myös valtionhallinnosta ja valtionohjauksesta. Pal-
velutuotantoa tulee uudistaa koko järjestelmässä neuvolasta ja varhaiskasvatuksesta perusopetuk-
seen ja erikoissairaanhoitoon. 

Keskityimme tukemaan perheitä 
Useita vuosia kestäneen keskustelun tuloksena päädyimme vuonna 2008 toteamaan, että lasten ja 
perheiden valumista lastensuojelun asiakkaiksi tulee hidastaa vahvistamalla perheiden tukea yleis-
palveluissa. Ylisukupolvinen syrjäytymisen kierre tulee katkaista niin, että tuoreet vanhemmat 
mahdollisista heikoista lähtökohdistaan huolimatta osaavat ja jaksavat kasvattaa lapsensa kunnol-
lisiksi aikuisiksi. 

Vanhempien on saatava yleispalveluissa riittävä tuki kasvatukseen ja arjen perusasioiden suju-
miseen. On irtauduttava poislähettämisen kulttuurista. Tuki on annettava siellä, missä ihminen 
luontaisesti kohdataan, kuten perheiden kotona, päiväkodissa, koulussa, välitunnilla, nuorisoti-
loissa. Perus- ja erityispalveluiden suhteen tulee muuttua niin, että suurin osa erityispalveluiden 
resurssista kohdistuu yleispalveluiden vahvistamiseen. Erityspalvelut eivät siis tulevaisuudessa 
keskittyisi palvelemaan vastaanotoilla pientä joukkoa lapsia, nuoria ja perheitä, vaan niiden hen-
kilöstön erikoistunut osaaminen tulisi osaksi yleispalveluiden ja kehitysyhteisöiden arkea. Kehit-
täminen käynnistyi kahdella kärjellä: 

− Perheiden tukea vahvistettiin uudistamalla äitiys- ja lastenneuvola hyvinvointineuvolaksi. 
− Investoitiin vuoden 2009 talousarviossa kuuden neuvolaperhetyöntekijän palkkaamiseen.
Hyvinvointineuvolan perustamisesta ja toiminnasta on tarkempi kuvaus toisaalla tässä liitera-

portissa. Systeeminen muutos, jota olemme toteuttaneet ja jota edelleen toteutamme, perustuu 
seuraaviin periaatteisiin: 

− Vanhemmat ja muut aikuiset saavat kasvatustukea siellä, missä arkeaan elävät. 
− Vastuu lasten suojelusta on kaikilla: päivähoidolla, koululla, nuorisopalveluilla, terveyden-

huollolla. ”Perheet ovat yhteisiä.” 
− Palvelujärjestelmässä ei saa syntyä ”ei kuulu meille lapsia” tai ”ei kuulu meille perheitä”. 
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− Apua ja tukea tarjotaan lapsen ja perheiden tarpeiden perusteella, ei ammattikuntien tarpeis-
ta tai yksiköiden totutuista perustehtävistä lähtien.

− Palvelut tulee räätälöidä yksilöllisesti. Tämä lähtee jo siitä, että ihminen itse määrittelee, mikä 
hänen perheensä on ja keitä siihen kuuluu. Prosessien täytyy kuitenkin olla mallinnettuja ja 
tasalaatuisia. Tuen saaminen ei saa jäädä sattumanvaraiseksi, eli riippua siitä, milloin ja mi-
hin tahoon ihminen sattuu ottamaan yhteyttä. 

− Vältetään asiakkuuksia eriytyneisiin palveluihin tukemalla yleispalveluissa perheiden itse-
näistä suoriutumista, osallisuutta, yhteisöjä ja tukevien verkostojen syntymistä. 

Kehittämistyön tuloksellisuuden kannalta on ollut oleellista, että työtä on ohjannut yhtenäinen 
perhelähtöisyyden ideologia. Uudistusten tulee viedä asioita samaan suuntaan. Tämä oli ratkaiseva 
muutos aikaisempaan. Myös aiemmin oli tehty erinomaista kehitystyötä eri työyksiköissä, vastuu-
alueilla ja toimialoilla, mutta sattumanvaraisesti ja toisistaan irrallaan. Hallinnon tai palvelutuo-
tannon rakenteiden uudistaminen on turhaa, jos entinen toimimattomaksi todettu toimintatapa 
jatkuu. Muutosta tarvitaan tavassa kohdata lapsia ja perheitä läpi koko palvelujärjestelmän.

Kaksi perhetyön palveluinnovaatiota
Lähipalvelujen kehittämisessä erityisenä haasteena on ollut yleispalveluihin yhdistetyn perhetyön 
ja lastensuojelun perhetyön kehittäminen samanaikaisesti. Molemmissa on vastattava perheen yk-
silöllisiin tarpeisiin prosesseilla, jotka ovat mallinnettuja ja tasalaatuisia. Tuloksena on ollut kaksi 
toisiaan täydentävää perhetyön palveluinnovaatiota. Hyvinvointineuvolan perhetyötä on kuvattu 
tarkemmin toisaalla tässä raportissa. Tässä yhteydessä kuvataan lastensuojelun avohuollon inten-
siivisen perhetyön uutta toimintamallia.

Lastensuojeluun oli muodostunut toimintakulttuuri, jossa sijoittaminen omaan lasten vastaan-
ottokotiin oli ”helppo” ratkaisu ongelmiin. Kun sijaishuollon kuormitus väheni, alettiin vuoden 
2011 loppupuolella valmistella vastaanottokodin lakkauttamista ja sen henkilöstöresurssin siirtä-
mistä lastensuojelun perhetyöhön. Ajatuksena oli, että laitoksesta siirtyvällä henkilöstöresurssilla 
muodostetaan riittävän vahva lastensuojelun perhetyön tiimi, joka ensinnäkin pystyy antamaan 
hyvin intensiivistä tukea huostaanottovaarassa oleviin perheisiin ja toiseksi pystyy reagoimaan no-
peasti perheiden äkillisiin kriisitilanteisiin. Kolmas tavoite oli vähentää lasten kriisisijoituspaikko-
ja seitsemästä 3–4:ään, koska vain paikkoja vähentämällä oli mahdollista nostaa sijoittamisen kyn-
nystä. Laitosvastaanottopaikkoja korvattiin perhehoidossa vastaanottoperheellä. 

Helmikuussa 2012 sosiaali- ja terveyslautakunta päätti lakkauttaa vastaanottokodin. Kuusi työn-
tekijää siirtyi lastensuojelun uuteen perhetyön tiimiin, johon siirtyivät myös kaksi perhetyönteki-
jää lastensuojelun avohuollosta ja sosiaalitoimistosta kaksi lastensuojelun sosiaaliohjaajaa. Yhdek-
sän perhetyöntekijän ja yhden lähiesimiehen tiimin työ alkoi intensiivisellä koulutuksella, jossa 
vahvistettiin työntekijöiden perhetyön osaamista ja kehitettiin ja mallinnettiin uutta lastensuoje-
lun perhetyötä. Erinomaisen koulutuksen ja asiantuntija-avun antoi Neljä astetta Oy ja sen kehi-
tysjohtaja Mikko Meritie. 

Koska perhetyö perustuu työntekijän ja vanhempien väliseen luottamussuhteeseen, sen synty-
miseen käytetään työskentelyn alussa riittävästi aikaa. Työntekijät tekevät kotikäynnit pääsääntöi-
sesti yksin, koska tämä edistää luottamussuhteen syntymistä. Perhetyöntekijä ei kuitenkaan tee 
työtään yksin, koska hänellä on tiiviisti tapaamisia tiimin lähiesimiehen ja perheen sosiaalityön-
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tekijän kanssa. Suunnitelmallisuus on tärkeää. Perhetyö on mallinnettu seuraaviin vaiheisiin. Vai-
heiden sisällöt ovat jonkin verran erilaisia pikkulapsiperheissä ja murrosikäisten perheissä. 

− Suunnitelmallinen tutustuminen (kaksi kuukautta): Rakennetaan luottamussuhde.
− Perustarpeiden vaihe (neljä kuukautta): Luodaan arjen rakenteet perustarpeiden täyttämisel-

le ja ollaan itse täyttämässä asiakkaiden perustarpeita.
− Verkostojen vahvistaminen ja tulevaisuuden asiat (neljä kuukautta): Tuetaan verkostoa itse-

näisempään toimintaan, tuetaan syntyneitä toimintamalleja, vahvistetaan vanhemmuutta.
− Terveen elämäntavan vakiinnuttaminen (viisi kuukautta): Seurataan ja tuetaan elämäntavan 

muutoksen vakiintumista sekä verkostojen itseohjautuvuutta. 
Esimiestyön haaste uuden työtavan alussa oli se, että luottamussuhteen rakentamiseen ei tehty 

aina riittävästi töitä. Oli kiire päästä nopeasti varsinaisiin työskentelyvaiheisiin. Kuitenkin luotta-
mussuhteen syntyminen on välttämätön edellytys perhetyön tuloksellisuudelle. Perhetyöntekijät 
tarvitsevat usein esimiehen tukea ja ohjausta myös prosessin loppupäässä. Perhetyö on intensii-
vistä. Työntekijän on kyettävä irrottautumaan silloin, kun on aika lopettaa työskentely perheen 
kanssa. Myös perhetyön lopetusvaihe on pitkä. 

Työskentelyssä keskitytään perheen vahvuuksiin ja perheenjäsenten tarpeisiin, ei ongelmiin. 
Avoimuus ja työn läpinäkyvyys ovat muita kantavia periaatteita. Kaikki asiakirjat ja suunnitelmat 
laaditaan yhdessä perheen kanssa. Perhe ”omistaa” dokumentit ja on koko ajan tietoinen siitä, mitä 
asiakirjoihin on kirjoitettu. Tämä oli suuri ajattelutavan muutos erityisesti terveydenhuollon puo-
lelta siirtyneille työntekijöille. Kaiken kaikkiaan pyritään mahdollisimman vähäiseen byrokra-
tiaan. 

Perhetyöntekijät tekevät paljon konkreettisia asioita yhdessä vanhempien kanssa: siivotaan, pes-
tään pyykkiä, laitetaan ruokaa. Perheen verkostojen kanssa työskentely on keskeinen osa työtä. 
Autetaan perhettä löytämään tukea antavia verkostoja, jos niitä ei ole. Myös tämä työ vie aikaa ja 
edellyttää vahvaa luottamusta työntekijän ja perheenjäsenten välillä. Perheen on annettava lupa 
verkostojen kanssa työskentelyyn. Myös tässä on vaadittu ajattelutavan muutosta työntekijöillä. 
Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset työskentelevät luontevimmin viranomaisverkostojen 
kanssa kuin ihmisten luonnollisten verkostojen kanssa. 

Perhetyöntekijöillä on perheitä ”työn alla” keskimäärin 3–4 kerrallaan. Käyntien kesto on kes-
kimäärin kolme tuntia, joskus koko päivä. Tapaamisia on noin 3–4 viikossa. Työprosessi on pitkä, 
noin 15 kuukautta. Periaate on, että ”tehdään hitaasti ja hyvin, ei nopeasti hosumalla”. Perhetyön-
tekijät vetävät myös voimaannuttavan vanhemmuuden ryhmiä, joihin osallistuu 6–8 vanhempaa 
15 kuukauden ajan. Mallin vaikuttavuutta on vaikea vielä todentaa. Uusi perhetyön malli valmis-
tui vuoden 2013 alussa. Koska työprosessit ovat pitkiä, työprosessin läpi käyneiden perheiden 
määrä on vasta vähäinen. Perheet ovat kuitenkin antaneet myönteistä palautetta. 

Miten johdettiin kaupungin lapsipolitiikkaa?
Lapsipalvelujen kokonaisuutta tarkasteltaessa nousi väistämättä esiin kaksi kysymystä johtamises-
ta: Kuka lapsipalveluita johtaa Imatran kaupungissa? Entä kuka tai mikä toimielin johtaa kaupun-
gin lapsipolitiikkaa? Kolme vuotta sitten en olisi osannut vastata ensimmäiseen kysymykseen. Oli-
siko se ollut sosiaali- ja terveysjohtaja tai joku hänen alaisuudessaan toimiva vastuualuejohtaja vai 
kenties sivistystoimen toimialajohtaja tai joku sivistystoimen vastuualueiden vetäjistä? Vastauksen 
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etsiminen toiseen kysymykseen olisi ollut lähes yhtä hämmentävää, kaupunginvaltuusto toki, 
mutta miten tietoisesti? Missä käytiin kokonaisvaltainen valmisteleva poliittinen keskustelu kau-
pungin lasten, nuorten ja lapsiperheiden elinoloista ja palveluiden kehittämisestä? Sosiaali- ja ter-
veyslautakunnassa? Sivistyslautakunnassa?

Lapsipalvelut olivat vuoteen 2013 saakka sosiaali- ja terveystoimessa ja sivistystoimessa hajal-
laan useilla eri hallinnollisilla vastuualueilla. Yhteistyö eri vastuualueiden kesken oli ollut esimer-
killisenkin tiivistä ja yhteistä strategiatyötä tehtiin pitkäjänteisesti. Vuonna 2011 valmistui yhtei-
nen toimenpideohjelma lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin edistämiseksi 2011–2014. Oh-
jelma sisältää 19 konkreettista monialaista toimenpidettä. Vuonna 2014 päivitetty ohjelma konk-
retisoi maakunnallista lakisääteistä lasten hyvinvointisuunnitelmaa (”Etelä-Karjalan alueellinen 
lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2015–2018 HYVÄ JA TURVALLINEN ARKI LAPSEL-
LE”). 

Yhteisestä strategia- ja ohjelmatyöstä huolimatta taloutta ja toimintaa suunniteltiin toisistaan 
erillään. Vastuualuejohtajat olivat taloudesta, toiminnasta ja laatutavoitteista sitovasti vastuullisia 
eri lautakunnille. Rakenne mahdollisti, ajoittain houkutteli ja joskus pakotti taloudelliseen osaop-
timointiin ja palvelujen käyttäjien pallotteluun, epätarkoituksenmukaiseen siirtelyyn palvelusta 
toiseen. Varsinkaan kaikkein vaikeimmista tapauksista kukaan ei halunnut tai osannut kantaa vas-
tuuta. 

Prosessiajattelua oli harjoitettu vuosia, mutta sen käytännön toteuttaminen oli jäänyt puolitie-
hen. Palvelutuotannossa tunnistettiin poikkihallinnollisia asiakasprosesseja, joille nimettiin omis-
tajat. Yhden prosessin omistajan tehtävä oli johtaa ja kehittää kokonaisuutena lapsipalveluja. Pro-
sessin omistamista kokeiltiin aikansa, ja sitten se hiipui pois. Prosessin omistajalta puuttui todel-
linen vastuu taloudesta ja muista resursseista sekä valta ohjata niitä. Prosessiajattelu oli vain kuor-
rutusta sektoroituneen tulosyksikköorganisaation päällä. 

Vanhusrikkaassa kaupungissa karkeastikin arvioiden noin kolmannes kaupungin käyttöme-
noista kohdistui lapsipalveluihin. Oli hämmästyttävää, että samaan aikaan, kun huoli vanhusten 
palveluiden laadusta ja kustannuksista oli jatkuvasti esillä, herättiin lapsipalveluiden kustannus-
ten kokonaisuuteen ja kohdentumiseen perin hitaasti. 

Lapsipalvelut hallinnolliseksi kokonaisuudeksi
Vuonna 2012 todettiin, että tie poikkihallinnollisen yhteistyön kehittämisessä oli kuljettu lop-
puun. Keskittämällä huomio sektorirajat ylittävään yhteistyöhön oli itse asiassa vain vahvistettu 
toimimatonta rakennetta ja suljettu silmät todellisilta muutospaineilta. Tarvittiin todellista johta-
misen, rakenteiden ja sitä kautta toimintaprosessien uudistumista. 

Kaupungin palveluorganisaation uudistuksessa vuoden 2013 alusta alkaen sivistystoimen ja so-
siaali- ja terveystoimen palvelut yhdistyivät hyvinvointipalveluiksi. Hallinnonuudistusta ohjasi 
kaksi periaatetta:

− Asiakaslähtöinen prosessiajattelu viedään läpi koko organisaation toimintatavaksi. 
− Toisiinsa keskeisesti liittyvistä prosesseista muodostetaan palvelukokonaisuuksia, jotka myös 

kiinnitetään organisaation rakenteeseen ja vastuutetaan johtamiseen.
Näitä periaatteita sovellettiin myös lapsipalveluihin. Lasten ja nuorten lautakunta vastaa lapsi-

palveluista (neuvola ja muut varhaisen tuen palvelut, varhaiskasvatus, perus- ja lukio-opetus, las-
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tensuojelu, lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdepalvelut, nuorisopalvelut). Lautakunnan toi-
mintakate oli vuonna 2014 noin 42 miljoonaa euroa, joka on noin 30 prosenttia kaupungin käyt-
tömenoista. Kaikkien näiden palveluiden tuotantoa johtaa yksi palvelujohtaja (kuva 2). Tänään 
löytyy selkeä vastaus kysymykseen, kuka kaupungin lapsipalveluita johtaa ja mikä toimielin lapsi-
politiikkaa linjaa. 

Kuva 2. Imatran lapsipalveluiden palveluorganisaatio syksyllä 2014

Mikä on muuttunut varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa?
Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen henkilöstö on kokenut, että monialainen työskentely on 
kehittynyt konkreettisemmaksi ja asiakaslähtöisemmäksi. Kaikille päiväkodeille ja kouluille on ni-
metty omat perhetyöntekijät, joiden asiantuntijuus on luontevasti henkilöstön ja perheiden käy-
tössä. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijuuden hyödyntäminen päiväkoti- ja kouluyhteisön 
arjessa on vaatinut vuosien opettelua, ja siinä on edelleen molemmin puolin kehitettävää.

Myös aiemmassa toimintamallissa monialainen yhteistyö oli tiivistä. Pulmatilanteissa koottiin 
moniammatillisia verkostopalavereja. Kokemukset näistä olivat usein pettymyksiä vanhemmille 
ja henkilöstölle. Keskustelu keskittyi lapsen tai oppilaan ongelmiin. Konkreettinen tuki ei käyn-
nistynyt. Tilannetta arvioitiin, ongelmia kartoitettiin, mutta ongelma ei poistunut. 

Pelkkä keskustelu ei riitä. Tärkein muutos on se, että tällä hetkellä on tarjolla matalalla kynnyk-
sellä konkreettista tukea vanhemmille kasvatukseen ja selkeiden rajojen asettamiseen. Perhetyön-
tekijä voi esimerkiksi auttaa vanhempia perheen kotona jäsentämään arkea niin, että lapsen koti-
tehtävät tulevat tehdyksi, kokeisiin valmistaudutaan ja kouluun lähtö onnistuu ajallaan. Edelleen 
kehitettävää on siinä, että myös terapeuttinen/hoidollinen tuki saadaan systemaattisemmin lä-
hemmäksi sitä arkea, jossa lapsen käyttäytyminen muuttuu ongelmalliseksi. 

Erityisesti varhaiskasvatuksessa mutta myös perusopetuksessa on perinteisesti tiivis yhteys lap-
sen huoltajiin. Yhteydenpito on kuitenkin ollut rutiininomaista. Vanhempien kanssa käydyt kes-
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kustelut ja tapaamiset vanhempainilloissa keskittyvät siihen, että opettaja kertoo, miten lapsella 
koulussa sujuu. Uudet selkeästi sovitut toimintamallit sekä Toimiva lapsi ja perhe -menetelmät 
ovat lisänneet myös näiden kohtaamisten vuorovaikutteisuutta, avoimuutta ja huoltajan kunnioi-
tusta. 

Muutoksen tuki ja resursointi
Uudistustyö sekä henkilöstön ja luottamushenkilöiden koulutukset on toteutettu pääosin organi-
saation omilla resursseilla ilman ulkopuolista hankerahoitusta. Niukat kehittämis- ja koulutusre-
surssit on koordinoitu yli hallintokuntien niin, että ne käytetään uudistuksen tukemiseen. Eri vas-
tuualueiden henkilöstö on saanut käyttää työaikaa palavereihin, yhteisiin koulutuksiin ja työmal-
lien kehittämiseen. Tämä on edellyttänyt johdon sitoutumista uudistustyöhön. Dosentti Matti 
Rimpelä toimi asiantuntijana erityisesti hyvinvointineuvolan suunnittelussa. Monialaisen yhteisen 
toimintakulttuurin ja työtavan omaksumista on edistänyt Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja 
erityisesti FT Mika Niemelän kanssa tehty yhteistyö Toimiva lapsi ja perhe (TLP) -työmallien 
käyttöönotossa. Lisäksi on ollut yksittäisiä kehittämishankkeita. Periaatteena on ollut, että käyn-
nistetään vähän hankkeita, mutta ne viedään kunnolla läpi ja tulokset juurrutetaan arjen perus-
työksi. 

Uudistumisen johtamisen vaikeus
Rakenteet eivät saa estää järkevää monialaista työtä, vaan pikemminkin tarjota sille tukea. Johta-
misen ja hallinnon rakenteiden tulee antaa mahdollisuus organisoida työntekijöiden työ niin, että 
he voivat tukea hyvin kulloistakin asiakaskuntaansa. On myös tärkeää, että luottamushenkilö-
organisaatio mahdollistaa eri kuntalaisryhmien asioiden kokonaisvaltaisen hahmottamisen ja 
päätöksenteon. 

Hallinnollisen organisaatiouudistuksen merkitystä ei kuitenkaan tule korostaa liikaa. Millään 
hallinnollisilla uudistuksilla tai myöskään resurssilisäyksillä tai hyvien työmenetelmien käyttöön-
otolla ei ole suuremmin merkitystä, ellei arjen toiminta muutu siellä, missä lapset ja perheet elä-
vät: päiväkodeissa, kouluissa, kodeissa. Ratkaisevaa on muutoksen johtaminen ja aidosti perhei-
den ja lasten tarpeisiin vastaavien palveluinnovaatioiden kehittäminen. Uudet toimintatavat eivät 
kehity eivätkä mene käytäntöön ilman määrätietoista ja pitkäjänteistä johtamista. 

Ensinnäkin tarvitaan ylimmän luottamushenkilö- ja viranhaltijajohdon yhteinen linjaus tavoit-
teista eli yhteinen näky tulevaisuuteen (strategia). Imatralla ylimmän poliittisen ja viranhaltijajoh-
don tuki muutostyössä on ollut korvaamatonta ja välttämätöntä. Toiseksi uudistukset hyödyttävät 
lapsia ja perheitä vasta, kun arjen toiminta muuttuu. Siksi lähiesimiestyön merkitystä ei voi liikaa 
korostaa. 

Imatralla työyksiköissä sitouduttiin uudistamisen tavoitteisiin hyvin, mutta muutosten johtami-
nen ei silti ole ollut helppoa. Järjestelmiin, lainsäädäntöön ja ammattikuntien perinteisiin osaa-
misalueisiin keskittyvä ajattelu oli tiukassa. Valmisteilla olevat muutokset koettiin usein louk-
kauksina omalle ammattiosaamiselle ja ammattikunnan perinteille. Mutta uutta ei synny, ellei luo-
vuta vanhasta. 
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Hyvinvointineuvolaa perustettaessa vuonna 2008 lastensuojelun sosiaalityöntekijät ilmaisivat 
vahvan pettymyksensä siihen, että uudet henkilöstöresurssit aiotaan kohdentaa neuvolaan eikä 
lastensuojeluun, jossa työkuorma oli kohtuuton. Uusien resurssin kohdentamista neuvolaan pi-
dettiin epäoikeudenmukaisena ja perheiden tarpeiden näkökulmasta epätarkoituksenmukaisena. 
Jälkikäteen arvioiden päätös oli oikea. Kuten aikaisemmin todettiin, lastensuojelua ei pelasteta 
vahvistamalla lastensuojelua vaan vahvistamalla perheiden tukea. 

Varsin samanlainen prosessi käytiin läpi, kun alettiin valmistella kaupungin oman vastaanotto-
kodin sulkemista ja sen henkilöstön siirtämistä avohuollon perhetyöhön. Lastensuojelun henki-
löstö sekä laitoksissa että sosiaalitoimistossa vastusti aluksi käytännössä yksimielisesti tätä muu-
tosta. Pelättiin, että kustannukset karkaavat, kun kunnallisia sijoituspaikkoja vähennetään. Inten-
siivisen perhetyön vaikuttavuuteen huostaanottojen ehkäisemisessä ei uskottu. Osa työntekijöistä 
vastusti siirtymistä laitostyöstä perhetyöhön ihmisten koteihin. Muutos kuitenkin valmisteltiin 
yhdessä henkilöstön kanssa. Jälkikäteen arvioiden tämäkin muutos oli oikea, eivätkä pelätyt uhat 
toteutuneet. 

Johtamisen ja lähiesimiestyön organisointi uusissa asiakaslähtöisissä, moniammatillisissa ra-
kenteissa on mielenkiintoista. On käsittämätöntä, että edelleenkin joudumme käymään keskuste-
luja siitä, voiko lääkäriä johtaa muu kuin lääkäri. Voiko sosiaalityöntekijän lähiesimiehenä olla 
vain sosiaalityöntekijä, sairaanhoitajan sairaanhoitaja, psykologin psykologi jne.? Ei johtamisen 
osaaminen riipu ammatillisesta peruskoulutuksesta. Johtamisosaaminen ei kehity tiukkojen am-
mattikuntarajojen sisällä pysyessä. Ihmisten kanssa tehtävä työ on monialaista ja niin johtamisen-
kin pitää olla. 

Epävarmuuden sietämistä ja kriiseistä selviytymistä
Tärkein tekijä uudistamisen onnistumisessa on, että organisaatiossa työskentelevät ihmiset sitou-
tuvat johdonmukaisesti yhteisiin päämääriin ja toimenpiteisiin, joilla näihin päämääriin pyritään. 
Yhteisen näkemyksen synnyttäminen ja etenkin sen säilyttäminen ei ole ollut helppoa. 

Johdolla oli ajoittain ristiriitaisia näkemyksiä etenkin keinoista, joilla asetettuihin tavoitteisiin 
päästäisiin. Käytiin esimerkiksi keskusteluja – kiistojakin – siitä, minkä vastuualueen ja johdon 
alaisuuteen hyvinvointineuvolan työ kuuluu ja minkä ammattikunnan kontekstissa sen työmuo-
toja tulee rakentaa ja kehittää. Tämä keskustelu vei aikaa ja energiaa, hidasti uudistusten toteutta-
mista ja aiheutti epävarmuutta henkilöstössä. Vaarana oli, että tavoitellut uudistukset jäisivät to-
teutumatta, kun laaja-alainen sitoutuminen puuttui ja keskustelu ajautui kysymykseen arvovallas-
ta ja siitä, kenen näkemys voittaa. Johdon sitoutuminen on välttämätöntä, jotta henkilöstö tuntee, 
että heillä on lupa kehittää työtään.

Periaatteet, joilla työtä tehdään, ja tavat tehdä työtä muuttuvat hitaasti. Tässä muutoksessa olem-
me vasta alussa. Työskentely on muuttumassa perhelähtöisemmäksi ja avopalvelut painottuvat yhä 
enemmän. Nyt tiedetään, mitä palveluja kaupungissa on. Henkilöstö kokee, että heillä on enem-
män konkreettisia keinoja auttaa ja tukea perheitä. Yleispalveluiden – kuten neuvolan, varhaiskas-
vatuksen, koulun, nuorisotyön – ammattilaiset kokevat, että he eivät ole haastavissa tilanteissa 
yhtä yksin kuin aikaisemmin. Erityisammattilaisten tukea on helposti saatavissa. 

Lapsipalvelut kokonaisuudeksi yhdistävässä palvelurakenteessa ja sen yhdistetyssä johtamises-
sa on mahdollista luoda edellä kuvattua perhelähtöistä toimintakulttuuria. Vaarana on kuitenkin 
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uusien rajojen syntyminen perheiden palveluissa. Esimerkiksi aikuissosiaalityön ja perhepalvelui-
den yhteys alkoi nopeasti ohentua. Riskiksi tunnistettiin, että toimeentulotukea saavat perheet jää-
vät vaille sosiaalityön tukea ja perheen kokonaisvaltaista tuen tarvetta ei tunnisteta eikä tuki tavoi-
ta ajoissa. Yhteistyökäytänteet tuli rakentaa uudestaan ja varmistaa, että aikuissosiaalityön henki-
löstön osaaminen lapsiperheiden palveluissa säilyy ja kehittyy. 

Toimintaa on jatkuvasti arvioitava kaikilla tasoilla suhteessa päämäärään ja on palattava tarvit-
taessa oikealle polulle. Yhteinen kokemus on, että Imatralla perheet saavat tänään tarvitsemansa 
avun ja tuen leimaamattomasti ja aikaisempaa joustavammin ja nopeammin riippumatta siitä, 
missä ja miten tuen tarve organisaatiossa tulee ilmi. Konkreettista apua arkeen ja lasten kasvatuk-
seen on saatavilla ilman lastensuojelun asiakkuutta neuvolan, varhaiskasvatuksen, koulun, aikuis-
ten mielenterveys- tai päihdepalveluiden tai vammaispalveluiden kautta. 

Ammattikunta- ja järjestelmälähtöisyydestä ei kuitenkaan ole helppo luopua. ”Perheet ovat yh-
teisiä” -toimintaperiaatteen juurruttaminen käytännön tavaksi toimia vie aikaa. Yhä edelleen tör-
mää siihen, että on tarvetta vahvasti lokeroida perheen tai lapsen tuen tarve ensi sijassa lastensuo-
jeluasiaksi, psykiatriseksi ongelmaksi, oppimisvaikeudeksi, kehitysvammaksi jne. ja siirtää asian 
kokonaisvastuu mieluiten pois jonnekin, jossa on parempaa asiantuntemusta tämän ongelman tai 
häiriön hoitoon. 

Kannattiko kaupungin investoida lapsipolitiikan uudistamiseen?
Imatran kaupungin lapsipolitiikan ja sen palveluiden uudistamisesta ei ole tehty vaikuttavuustut-
kimuksia. Edellä on jo kuvattu henkilöstön ja johdon kokemuksia, joiden mukaan on varsin hy-
vin edetty ensin vuonna 2008 asetettujen ja sittemmin tarkistettujen tavoitteiden suuntaan. Myös 
lastensuojelun tavallisimmat tunnusluvut ovat muuttuneet tavoitteiden edellyttämään suuntaan 
(taulukko 3). Lastensuojeluilmoitukset lisääntyivät vuoteen 2013 saakka, mutta kääntyivät seuraa-
vana vuonna selvään laskuun.

Taulukko 3. 
Lastensuojelua kuvaavia tunnuslukuja Imatralla 2007–2013

Tunnusluku 2007 2009 2011 2013 2014 Muutos
2007–13

Pitkäaikaisesti sijoitettuja lapsia 31.12. 83 79 75 98 51 –39 %

Lastensuojelun avohuollon tukitoimien piirissä lapsia ja nuoria 
vuoden aikana

485 487 453 474 424 –13 %

Lastensuojeluilmoituksia vuoden aikana 396 412 450 527 455 +15 %

Kodin ulkopuolelle sijoitetut, % 0–17-vuotiaista 2,2 2,0 2,4 2,0 –9 %

Perhehoitoon sijoitetut, % kaikista pitkäaikaisista sijoituksista 
(31.12.)

40 42 47 63 67 +68 %

Lastensuojelun laitosostomenot (milj. €) 2,3 2,2 2,0 1,2 1,2 –48 %
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Kaupungin luottamushenkilöille tärkein tieto tulee kustannusten kehityksestä. Melko yksinker-
taisilla taloustarkasteluilla voidaan tehdä strategiset valinnat näkyviksi ja tehdä päätelmiä niiden 
vaikutuksista. Palvelujen jakaminen ehkäiseviin palveluihin ja häiriöpalveluihin on harkinnanva-
raista ja jokaista esitettyä ryhmittelyä voidaan perustellusti kritisoida. Puutteistaan huolimatta se 
auttaa hahmottamaan kokonaiskuvaa ja esimerkiksi tässä tapauksessa asetti vuonna 2008 oikeisiin 
mittasuhteisiin kuuden perhetyöntekijöiden palkkaamiseen tarvittavan investoinnin. Erillään tar-
kasteltuna kuuden uuden perhetyöntekijän esittäminen neuvolaan olisi suurella todennäköisyy-
dellä nostanut melkoista kritiikkiä, mutta asetettuna kuvan 1 kokonaisuuteen se tuli perustelluksi 
ja myös hyväksytyksi.

Vuodesta 2009 alkaen lapsipalveluiden taloudellinen tulos on parantunut. Ehkäisevien palvelu-
jen kustannukset ovat viime vuosina pysyneet ennallaan (vuosittain 1,7–1,8 milj. euroa), mutta 
häiriöpalvelumenot (kuva 3) ovat uudistetussa kahtiajaossa vähentyneet viidenneksellä. Noin 
200 000 euron investoinnin käynnistämän uudistumisen vuotuinen tuotto oli vuonna 2014 vuo-
teen 2009 verrattuna noin 1,9 milj. euroa.

Päätös lapsipolitiikan strategisesta uudistamisesta ja hyvinvointineuvolan toiminta-ajatuksen 
soveltaminen yhdessä kuuden perhetyöntekijän palkkaamisen kanssa näkyivät kustannuksissa 
vuoden viiveellä. Miljoonan euron pudotus vuodesta 2009 vuoteen 2010 ei voi selittyä yksittäisel-
lä palveluinnovaatioilla. Todennäköisempää on, että koko palvelukentässä oli kypsynyt valmius 
laajempaan uudistumiseen. Päätös hyvinvointineuvolasta avasi samansuuntaisen toimintakulttuu-
rien uudistumisen muissakin palveluissa jo ennen kuin edettiin rakenteiden muutoksiin. Parin 
vuoden tasanteen jälkeen kustannukset vähenivät hieman vuonna 2013 ja selvemmin vuonna 
2014. Kokonaiskustannusten taso on lähes runsaat kaksi miljoonaa euroa pienempi verrattuna sii-
hen, jos kustannusten kasvu olisi jatkunut 2000-luvun alun trendin mukaan. Nämä tiedot kerto-
vat varsin selvästi, että kysymys ei ole vain euroista, vaan ennen kaikkea toimintakulttuureista ja 
rakenteista ja viimeksi mainittujen yhdistymisestä. Kustannusten kääntyminen uudelleen laskuun 
vuonna 2013 ennakoi toivottavasti pysyvämpää myönteistä tulosta muutoksesta, jossa yhdistyvät 
rakenteiden ja toimintakulttuurien uudistuminen. 
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Kustannusten vähenemisen lisäksi on saatu myös toinen myönteinen tulos, jota ei osattu enna-
koida eikä asetuttu tavoitteeksi vuonna 2008. Se näkyy pätevien ammattihenkilöiden rekrytoin-
nissa. Aikaisemmin oli puutetta pätevistä hakijoista lapsipalveluiden asiantuntijatehtäviin. Vaikka 
Imatran lapsiperheväestön monet sosioekonomiset haasteet ovat vähintäänkin ennallaan, viime 
vuosina on lähes kaikkiin avautuviin tehtäviin saatu päteviä ja kokeneita ammattihenkilöitä. Myös 
henkilöstön vaihtuvuus on vähentynyt. 
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Kuva 3. Lasten ja lapsiperheiden palvelukustannuksia yhteensä (milj. €) Imatralla 2007–2014 (lastensuojelu, lasten ja nuorten 
psykiatria ja päihdehoito, perheneuvola, osa erityisopetuksen kustannuksista, oppilashuolto, hyvinvointineuvola, kotipalve-
lu, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto)



68

Raisiossa on noin 25 000 asukasta, ja vuosittain syntyy noin 280 lasta. Kaupungin perhe-
palvelut uudistettiin vuodesta 2011 alkaen nopealla aikataululla kolmessa vuodessa ja 
lähes entisellä henkilöstöresurssilla. Perhepalvelujen 35 työntekijän organisaatioon on 
vuodesta 2011 vuoteen 2014 lisätty vain 2,8 henkilötyövuotta. 

Kehittämisessä pudotaan usein näennäisen puuhastelun tai maailmanparannuskeskustelujen 
sudenkuoppaan vailla käytännön tekoja. Raisiossa keskityttiin perheneuvolaan ja lastensuojeluun 
ja yhdistettiin mahdollisimman vähän vaivaa tuottavat muutokset mahdollisimman kunnianhi-
moisiin tavoitteisiin. Kutsu muutostalkoisiin tuli pienellä varoitusajalla, muutettavia asioita luvat-
tiin olevan vähän ja nekin siististi pakattuina. Lisäksi vakuutettiin, että ainoastaan isoimmat asiat 
muutetaan tällä kertaa. Vaikka lupaukset eivät aivan pitäneetkään eikä koko talkooprojekti ollut 
tarkkaan suunniteltu, tuli homma hoidettua. 

Tavoite oli selkeä ja uudistamisen tueksi laadittiin oma nelivaiheinen karvalakkitason strategia. 
Oma strategia tarvittiin, koska koko kaupungin strategia oli liian laaja ja vuodelta 2006 oleva pal-
velustrategia liian vanha. Perinteiseen strategiajargoniin perustuvat tavoiteohjelmat eivät kosket-
taneet kutsumus- ja asiantuntijatyötä tekeviä ammattilaisia. Tulosalueen muutosstrategia pyrittiin 
tekemään mielenkiintoiseksi ja mukaan kutsuvaksi. Strategiassa tuli olla tulevaisuuden suunnan 
lisäksi myös tunnistettava kuvaus palveluorganisaation nykyisestä tilanteesta. Henkilöstön kanssa 
tehty Raision perhepalveluiden strategia (Hulkkonen 2014) mukailee vapaasti sotahistorian vai-
heita. Se piirrettiin kuviksi ja jakautuu neljään vaiheeseen: linnoitusvaihe, bastionivaihe, aluepuo-
lustusvaihe ja vallankumous (taulukko 1). 

Mikko Hulkkonen: 

Raision kaupungin perhepalveluiden   nopea uudistaminen
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Taulukko 1. 
Raision perhepalveluiden uudistaminen vuosina 2011–2014 

Aika Toiminnan/päätöksen kuvaus

1.3.2011 Yhdessä oikeaan aikaan I -hanke 

1.4.2011 Avohuollon ohjaaja ja perhetyöntekijä lastensuojeluun

11.6.2011 Lautakunnan päätös perhepalveluiden uudistamisesta

1.8.2011 Perheneuvolaan sosiaalityöntekijä

1.9.2011 Perhepalveluiden johtamisen vahvistaminen: tulosaluejohtaja ja johtava sosiaalityöntekijä

1.10.2011 Tulosalueen työn jakaminen työryhmiin

1.12.2011 Perhepalveluiden strategia 2011–2013

1.1.2012 Yhdessä oikeaan aikaan II -hanke: perhekuraattori aloittaa 
Lastensuojeluun vastaava sosiaalityöntekijä
Perhekeskus Pihapiiri lopettaa toimintansa

1.6.2012 Perhetyöntekijä perheneuvolassa aloittaa hanketyön valmistelun

1.9.2012 Yläkoulun psykiatrinen sairaanhoitaja

1.11.2012 Hyvinvoiva lapsi ja nuori -hanke: kaksi perhevalmentajaa ja psykiatrinen sairaanhoitaja

1.1.2013 Yläkouluun sosiaalityöntekijä. Yhdessä oikeaan aikaan III -hanke: perhevalmentajaklinikka aloittaa toimintansa

Uudistamisen tarve ja lähtötilanne: linnoitusvaihe
Lapsiperheiden palveluiden uudistamisen tarpeet olivat vuonna 2011 samanlaiset kuin useimmis-
sa muissa kunnissa: kustannukset ns. häiriöpalveluissa kasvoivat ja resursseja tärkeinä pidettyihin 
ehkäiseviin perheiden palveluihin oli niukasti. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrä oli 
kasvanut tasaisesti, vaikka luvut olivatkin valtakunnallista keskitasoa. Lastensuojelun asiakkaiksi 
ohjautui suuri määrä perheitä, jotka sinne eivät olisi kuuluneet. Tämä vähensi eniten apua tarvit-
sevien lastensuojeluperheiden saamaa tukea. Lasten- ja nuortenpsykiatrian palveluiden käyttö oli 
kasvanut kymmenettä vuotta peräkkäin. Psykiatrian poliklinikoilla tehtiin tutkimuksia lapsista ja 
nuorista, joiden tilanteet olivat avun viivästyessä kärjistyneet hoitoa vaativiksi. Ehkäisevien palve-
luiden saatavuus oli poikkeuksellisen huonolla tolalla. Jono perheneuvolaan oli yli vuoden mittai-
nen, vaikka asiakasmäärät olivat laskeneet. Lapsiperheet eivät käytännössä saaneet apua kasvatuk-
sellisiin ja perhe-elämän ongelmiin muualta kuin lastensuojelusta ja psykiatrisesta sairaanhoidos-
ta. 

Vuoden 2011 tilanne kuvattiin keskiaikaisen linnoituksen muotoon. Asiakkaat pyrkivät pääse-
mään linnoitusmuurien yli erikoistuneisiin palveluihin. Ehkäisevän työn harvat työntekijät pyrki-
vät muurien harjalta estämään asiakkaiden murtautumisen – kuitenkin lopulta uupuen kasvavien 
asiakasmäärien piirityksessä. Tilannekuvaus koettiin todellisuutta vastaavaksi. Kritiikki kohdistui 
usein perusteettomastikin lastensuojeluun: yhtäältä viestittiin, että lastensuojelu ”ei tee mitään”, 
sieltä ”ei saa ketään kiinni” ja toisaalta, että lastensuojelu ”ottaa lapsia huostaan kertomatta kenel-
lekään”. 
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Tekesin ja Raision yhteisessä Yhdessä oikeaan aikaan I -hankkeessa6 tehtiin näkyväksi linnoi-
tusvaiheen tuottama korjaavien palveluiden kustannuskehitys (kuva 1). Vuonna 2009 perustettiin 
laaja-alainen eri toimialoja edustava työryhmä laatimaan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitel-
maa, joka valmistui vuoden 2010 lopussa ja jossa kuvattiin olemassa olevat lapsiperheiden palve-
lut.7 Suunnitelma ja hanke tekivät näkyväksi muutostarpeen, mutta niiden ajatukset rajattomasta 
hyvinvointityön johtamisesta tuntuivat akateemisilta ja ponnettomilta. Soveltaminen kiireiseen 
arkityöhön jäi haparoivaksi ja ulkokohtaiseksi. Linnoituksen purkamiseen tarvittiin konkreetti-
sempia ja nopeampia muutoksia.

Perhepalveluja päätettiin uudistaa organisaatiomuutoksin ja kehittämällä työn sisältöä. Sosiaa-
li- ja terveyspalveluiden lautakunta kiteytti kesällä 2011 kaksi päämäärää: Korjataan perhepalve-
luiden kustannusrakennetta ja oikea-aikaistetaan palveluja. Lautakunta edellytti, että tulosten tu-
lee näkyä jo vuonna 2013 ja uudistaminen aikataulutettiin tiukasti (taulukko 1). 

Sisäisen yhteistyön tiivistäminen: bastionilinnoituksen vaihe
Uudistamisen ensimmäisessä (bastionilinnoitus)vaiheessa tavoitteena oli järjestää perhepalvelut 
kuvaannollisesti sakaramaiseen linnoitusmuotoon ja madaltaa muureja. Perhepalvelujen työnte-
kijät jaettiin työryhmiin, joilla oli omat vastuualueensa mutta joilta edellytettiin myös tiivistä yh-

6 https://extranet.tekes.fi/ibi_apps/WFServlet?IBIF_webapp=/ibi_apps&IBIC_server=EDASERVE&IBIWF_
msgviewer=OFF&IBIF_ex=O_PROJEKTI_RAP1&CLICKED_ON=&YPROJEKTI=10254603&YTARKASTEL
U=Z&YKIELI=S&YMUOTO=HTML 
7 http://www.hyvinvointikertomus.fi/ci/user_uploads/5013/Lasten_ja_nuorten_palvelujen_nykytilan_ku-
vaus.pdf 

Kuva 1. Korjaavien palveluiden kustannuskertymä Raisiossa vuosina 2005–2009 (Lankinen 2011)
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teistyötä. Avun oletettiin tehostuvan, kun asiakkaat pääsevät helpommin tarvittaessa kahdenkin 
työryhmän välisen yhteistyön kohteeksi. Lastensuojelutarpeen selvityksistä vastaamaan perustet-
tiin päivystystiimi ja omat tiimit nuorille sekä pienemmille lapsille. 

Ulkoisista kehittämispaineista välittämättä ja perinteisen laatutyön prosessikuvausten hiomisen 
sijasta keskityttiin työryhmien arkitoiminnan vahvistamiseen ja joustavuuden lisäämiseen. Hal-
linnolliset rakenteet säilyivät edelleen ennallaan eikä laaja-alaisilla ylisektorisilla työryhmillä ollut 
enää aikaa eri hallintokuntien intressien yhdistämiseen. Hyvinvoinnin edistämisen työryhmän ta-
voitteet ja toiminta eivät ehtineet Raisiossa perhepalvelujen kehittämisvauhtiin mukaan.

Bastionilinnoitus oli siis kuvaus kehittämisvaiheesta, jossa palveluita kehitetään sisäistä yhteis-
työtä vahvistamalla. Suuri osa perhepalveluiden työntekijöistä koki, ettei heillä ollut tietoa toisten-
sa työstä, osaamisesta tai vaikkapa työparityöskentelyn mahdollisuuksista. Etenkin käsitys yhtei-
sestä tavoitteesta oli hukassa. Työtä tehtiin omalla persoonallisella tavalla ilman käsitystä, mihin 
maaliin koko tulosalue pelaa. Käytännössä kehittäminen nivottiin työpalaverien, tulosaluetapaa-
misten ja erilaisten kehittämispäivien yhteyteen. Säännöllisillä työryhmien työnohjauksella lisät-
tiin reflektointia ja työpalavereja jäntevöitettiin. Tulosaluetapaamisissa kerättiin palautetta ja tie-
toa työyhteisön kokemista epäkohdista ja koottiin ns. korjauslistaa parannettavista konkreettisis-
ta asioista. 

Haravahankkeessa 2000-luvun alussa perustettiin perhekeskus (Anttila ja Rousu 2004; Heimo 
ym. 2005), joka oli ajautunut muusta asiakastyöstä erilliseksi perhekahvilamaiseksi palveluksi il-
man selkeää alkuperäistä toiminta-ajatusta ennaltaehkäisevästä lastensuojelusta. Seurakunnan 
perhekahviloita ja järjestöjen toimintaa ei riittävästi hyödynnetty. Vanha perhekeskus ajettiin alas 
ja sen kaksi työntekijää siirrettiin neuvolan ja lastensuojelun perhetyöhön. Osana perhepalvelujen 
uudistumista alettiin kehittää verkostomaista perhekeskusta ja yhteistyötä järjestöjen kanssa. 
Vaikka tässä muutoksessa kohdattiin monia epäilyjä ja vastarintaa ja sitä pidettiin ensisilmäyksel-
tä strategian vastaisena ehkäisevien palvelujen karsimisena, saneeraus oli välttämätön. Sosiaalia-
lalla vaikuttaakin olevan turhan usein toimintoja, jotka eivät enää vastaa olemassa olevia tarpeita, 
mutta joita ei kuitenkaan viitsitä lähteä radikaalisti muuttamaan. 

Perheneuvolan jono purettiin kääntämällä se toisin päin. Ensimmäinen aika annettiin mahdol-
lisimman pian yhteydenotosta. Palvelun tarve määriteltiin vasta ensimmäisessä tapaamisessa eikä 
ennakkoon pelkkien lähetetietojen perusteella. Jonon kääntäminen herätti monia epäilyjä ja pel-
koja epäeettisestä asiakkaiden puoskaroinnista, mutta yhdestä kolmeen käyntikertaan kestävien 
nopeiden ns. ensikäyntien avulla jono alkoi purkautua kuin itsestään. Keskimääräinen jono on 
kolmessa vuodessa lyhentynyt muutamaan viikkoon, ja samalla uusien asiakasperheiden määrä 
on kolminkertaistunut (kuva 2). Asiakaskyselyiden mukaan jopa 40 prosenttia ensikäyntien asiak-
kaista sai avun tai ohjautui muun avun piiriin, kun palvelun sai nyt oikea-aikaisesti. Suuri osa 
asiak kaista ei tarvinnutkaan ennakkoon mietittyjä tiheitä ja pitkäkestoisia käyntijaksoja. Oikea-
aikaiset käynnit koettiin myös vaikuttavammiksi. 

Perheneuvolaan siirrettiin yksi lastensuojelun perhetyöntekijä mallintamaan jalkautuvaa työo-
tetta. Osaamiskartoituksessa todettiin, että osaamista tärkeiksi koettujen ryhmien vetämiseen oli 
runsaasti, mutta jostain syystä toteutus oli jäänyt uupumaan. Säännöllisiä ryhmiä käynnistettiin 
mm. käytösongelmaisten lasten vanhemmille, mielenterveys- ja päihdeongelmista kärsiville per-
heille sekä eroperheiden lapsille ja vanhemmille. Ryhmiin hankittiin työpareja oman organisaa-
tion ulkopuolelta.
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Lastensuojelussa määriteltiin yhteistyössä henkilöstön kanssa tavoitteeksi sijoitettujen lasten lu-
kumäärän saaminen laskuun. Missään vaiheessa johdon taholta ei tullut kategorista vaatimusta si-
joitusten välttämiseen. Sen sijaan tehostettiin lähijohtamista ja laitettiin ”piikki auki”, mikä tarkoit-
ti lupaa käyttää kaikkia mahdollisia keinoja perheiden tilanteen korjaamiseen avohuollossa. Nuor-
ten jälkihuoltoon ja pienempien lasten perhetyöhön lisättiin oma työntekijä. Samalla tarjolle il-
maantui aiempaa enemmän ja erilaisia lastensuojelun avopalveluita, pääasiassa perhetyötä tarjoa-
via yrityksiä, joiden kanssa tiivistettiin yhteistyötä. Tietoisesti lisättiin intensiivistä ja räätälöityä 
kotiin vietävää apua sekä omana perhetyönä ja ostopalveluina. 

Ulkoisen yhteistyön kehittäminen: aluepuolustusvaihe
Sisäisen yhteistyön tiivistämisen jälkeen huomio kohdistettiin tulosalueen ulkopuoliseen maail-
maan. Tavoitetilaa kuvattiin Suomen 1990-luvun puolustusstrategian mukaisella aluepuolustus-
mallilla, jossa asiakkaiden annetaan päästä palveluiden piiriin mahdollisimman helposti samalla 
varmistaen, että heitä auttamassa ovat ”oikeat” työntekijät. Tällöin esimerkiksi lastensuojelu saa 
keskittyä paljon apua tarvitsevien perheiden auttamiseen aiempaa intensiivisemmin eikä sen tar-
vitse hajottaa työtään kaikkiin apua hakeviin asiakkaisiin. 

Samaan aikaan vahvistettiin omaa ”tulenjohtoa” eli palveluohjausta olettaen, että kaikki asiak-
kaat eivät tarvitse samanlaista palvelua. Tiedustelevana palveluohjaajana ja perustason tukena toi-
mi Raision kaupungin ja Turun ammattikorkeakoulun Yhdessä oikeaan II -hankkeen8 perheku-
raattori, joka ilman omaa työhuonetta oli jatkuvasti kentällä liikkeessä ja toimi päiväkotien ja kou-
lujen tukena miettimässä mahdollisten asiakasperheiden varhaista auttamista. Asiakasrintaman 
taakse eli perustasolle, jossa erityispalveluiden asiakkuutta ei vielä ole syntynyt, tiputettiin kauko-
partiotoimintaa – eli palvelutarpeita estävää työtä – toteuttamaan kaksi perhevalmentajaa ja psy-

8 http://www.turkuamk.fi/media/pdf/yhdessa-oikeaan-aikaan-ii-perheiden-hyvinvointia-e_14.pdf 
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kiatrinen sairaanhoitaja. Käytännössä nämä Kaste-ohjelman Hyvinvoiva lapsi ja nuori -hankkeen9 
työntekijät olivat tarvittaessa esimerkiksi päiväkodissa heti mukana uhmaikäisen pulmien kanssa 
kamppailevan perheen tilanteen ratkaisemisessa. Aiemmassa toimintatavassa tilannetta ja kasva-
vaa huolta olisi pitkään kartoitettu, arvioitu ja lopulta lähetetty perhe jatkotutkimuksiin, jossa on-
gelmien olisi ehkä todettu kehittyneen jo huolestuttavan pitkälle. Nyt vanhempien ja päiväkodin 
henkilöstön tukeminen ja psykiatrinen arviointi ja apu olivat heti käytettävissä. 

Perustason tukemisessa etsittiin aktiivisesti yhteistyökumppaneita asiakaskohtaiseen työhön, ei 
pelkästään perinteiseen yhteistyön suunnitteluun. Esimerkiksi nuorisotoimen erityisnuorisotyön-
tekijä pyydettiin uuteen jalkautuvaan tiimiin tekemään säännöllisesti yhteistä asiakastyötä sekä 
vetämään yhdessä erilaisia tukiryhmiä. Yläkoulun ja terveystoimen kanssa kehiteltiin yhteistä va-
kanssia oman psykiatrisen sairaanhoitajan palkkaamiseen vastaamaan nuorten lisääntyneeseen 
ehkäisevän mielenterveystyön palveluiden tarpeeseen. Ylihallinnollisten vakanssien sijasta oli sel-
keämpää edetä vakiintuneessa linjajohtamisessa. Psykiatrinen sairaanhoitaja toimii yläkoulussa, 
mutta on työsuhteessa perhepalveluihin. Yhteistoimin koulujen kanssa toteutettiin myös mm. pop 
up -perhepalveluja keväisin, pidettiin päihdekasvatusluentoja ja käynnistettiin Sieppari-toiminta-
malli koulu-uupuneille.

Työntekijöiden taistelutahdon ja kekseliäisyyden kasvattaminen nähtiin tärkeäksi työskennel-
täessä asiakasrintaman takana ja yhä enemmän irrallaan omasta turvallisesta työyhteisöstä tai sel-
keästi rajatusta työnkuvasta. Sosiaalialalla on perinteisesti ollut pitkä ja monia palavereja vaativa 
matka suunnittelemisesta tekemiseen. Raision perhepalveluiden uudistamisessa pyrittiin tietoi-
sesti lyhentämään tätä matkaa. Tavoitteeksi otettiin kaukopartiotoiminnan periaatteiden mukai-
nen kokeilukulttuurin rakentaminen, jossa kaikilla työntekijöillä olisi mahdollisuus toteuttaa pie-
nellä kynnyksellä erilaisia arjen innovaatioita. Tuloksena on syntynyt ilmapiiri, jossa on kokeiltu 
monenlaisia toimintatapoja, mutta joista vain muutamia on jäänyt elämään. Periaatteena kokei-
luissa onkin ollut ns. fail fast -toimintatapa, eli toisaalta on velvoitettu ajamaan uudet kokeilut pi-
kaisesti alas, mikäli ne eivät osoittaudu mielekkäiksi. Tämän kokeilukulttuurin tuotoksia ovat ol-
leet mm. Lainaa perhevalmentaja kirjastosta, Pyydä apua -nappi sekä Pyydä työpariksi -palvelu. 
Näin on pystytty madaltamaan asiakkaiden ja yhteistyökumppanien kokemaa kynnystä pyytää 
apua. Esimerkiksi päiväkotien ja koulujen saama ensivaiheen palveluohjaus on taittanut erikois-
sairaanhoitoon tehtyjen lähetteiden määrän kasvun. Sen sijaan lastensuojeluilmoitusten määrä on 
lisääntynyt, mikä saattaa kertoa ”todellisen” palvelutarpeen esiin tulosta lisääntyneen avun tarjoa-
misen myötä.

Uuden ajan perhepalvelut: vallankumous
Aluepuolustusmalli pääasiassa jo tuotti ne tulokset, joita kuvataan myöhemmin kustannuksina 
kuvassa 3. Seuraavaan strategian vaiheeseen ollaan siirtymässä kuubalaisen sissisodankäynnin 
keinoin. Vallankumousvaiheessa perheitä autetaan kotona, päiväkodissa ja kouluissa. Vallanku-
mous ei tarkoita vain perustason työntekijöitä, vaan lisäksi myös lapsiperheiden innostamista ja 
vastuuttamista kaupunkilaisten hyvinvoinnin edistämisestä.

9 Hyvinvoiva lapsi ja nuori. Tarkennettu hankesuunnitelma Länsi-Suomen Kaste II -ohjelmaan 2013–2015. 
https://www.kaarina.fi/lapset_ja_nuoret/nuoret/fi_FI/kaste/ 
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Uutena tavoitteena on yhteisön kasvatuksellisen resilienssin vahvistaminen. Tällä tarkoitetaan 
yhteisöllistä kokemusta siitä, missä määrin apua kasvatuspulmiin on saatavilla. Palvelujen kehit-
tämisessä on turvauduttukin ”törkeisiin palvelulupauksiin” mm. siitä, miten joustavasti ja no-
peasti apua on saatavissa. Törkeät palvelulupaukset, kuten vastauksen lupaaminen kysymykseen 
kuin kysymykseen seuraavana arkipäivänä, olivat aluksi kauhistus omille työntekijöille. Tietynlai-
nen hitauden kulttuuri on ollut aikoinaan keino selvitä linnoitusmaisessa palvelujärjestelmän ti-
lanteessa, mutta jatkossa työtapojen täytyy muuttua palveluhenkisyydeltään ja joustavuudeltaan 
uudelle tasolle. 

Rakenteellisena uudistuksena oli jo kokeiltu psykiatrisen sairaanhoitajan ja lastensuojelun so-
siaalityöntekijän jalkauttamista yläkouluun ja jatkossa tätä laajennetaan myös alakouluihin. Psy-
kiatrinen sairaanhoitaja on alkuvaikeuksien jälkeen löytänyt luontevan paikan yläkoulussa ehkäi-
sevän mielenterveystyön ja erikoissairaanhoidon rajapinnalla ja hoitaa sekä hyvin kevyttä keskus-
teluapua että pitkiä hoidon seurantaa vaativia nuoria. Koulun sosiaalityöntekijä vielä etsii työtapaa 
koulun ja lastensuojelun välillä, mutta tarkoitus on, että lastensuojelun asiakasprosessit avautuisi-
vat ja tulisivat tutuiksi koulun henkilöstölle. Samaan aikaan lastensuojelussa pyritään ottamaan 
perustaso työskentelyyn mukaan jo heti asiakasprosessin alussa. Kiireen, byrokratian ja vaitiolo-
velvollisuuden leimaamaa sosiaalityötä onkin tarpeen muuttaa luovempaan ja avoimempaan 
suuntaan.

Yhtenä vallankumouksen välineenä on jo otettu käyttöön Lapset puheeksi -menetelmä, ja kou-
lutettu siihen muutamia kymmeniä perustason työntekijöitä. Tässäkin on edetty alhaalta ylös eli 
ilman laajempaa hallinnollista organisointia ja ehkä juuri siksi törmätty hieman yllättäviin mutta 
kuntaorganisaatioille tyypillisiin esteisiin. Esimerkiksi sivistystoimessa osa opettajista koki mene-
telmän tuovan heille lisää sellaista työtä, joka ei heidän perustehtäväänsä kuulunut, ja asiaa jou-
duttiin puimaan ajateltua enemmän. Pikku hiljaa ja innokkaampia työntekijöitä houkuttelemalla 
menetelmä on kuitenkin levinnyt. Tällä hetkellä päivähoito on linkittänyt menetelmän osaksi var-
haiskasvatussuunnitelmien tekoa. Tavoitteena on taittaa lastensuojeluilmoitusten määrän kasvua 
ja varmistaa maalaisjärkisen avun saamisen oikea-aikaisuus. 

Innostunut joukkue uskoo uudistamiseen ja uudistaa
Hankekehittäminen on kytketty tiiviisti perhepalveluiden muutokseen. Vaikka sekä Yhdessä oi-
keaan aikaan II- ja III-hankkeiden että Kaste- / Hyvinvoiva lapsi ja nuori -hankkeen tavoitteet oli-
vat erikseen määritelty, ne on yhdistetty omaan uudistamistoimintaan. Hankkeet ovat tuottaneet 
useita miniprojekteja aidosti edistämään lapsiperheiden hyvinvointia. Jatkossa hankkeiden työta-
poja hyödynnetään uusissa vakinaistettavissa palveluohjaajan, perhevalmentajan sekä alakoulujen 
psykiatrisen sairaanhoitajan toimissa. 

Yllättävien tahojen mukaan ottaminen on ollut osa Raision perhepalveluiden uudistamista jo 
aiemmin. Esimerkiksi vuoden 2015 kunnallisena lastensuojelutekona palkitulla Lainaa perheval-
mentaja kirjastosta -toimintamallilla10 on madallettu palvelun hakemisen kynnystä. Hyvinvoivien 
ikäihmisten kutsuminen vapaaehtoiseen lapsiperheiden tukemiseen on saanut hyvää tuulta alleen 

10 Lastensuojelun Keskusliiton lehdistötiedote 3.2.2015. http://www.lskl.fi/tiedottaa/tiedotusvalineille/tiedot-
teet/lastensuojelupalkinto_raision_kirjastosta_lainattaville_perhevalmentajille.3588.news 
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osana yhdessä järjestöjen kanssa tehtävää työtä. Yhdessä oikeaan aikaan III -hankkeen11 myötä vi-
rinnyt yhteistoiminta ammattikorkeakoulun ja yliopiston kanssa on poikinut innovatiivisen har-
joitteluklinikkamuodon, jossa opiskelijat saavat suunnitella ja harjoitella omassa Perhevalmenta-
jaklinikassaan perhepalvelujen kehittämistä ja toteuttamista. Näin kehitetyistä palveluista, esimer-
kiksi tilattavasta läksyvalmennuksesta ja koululuokkien ryhmäyttämisestä, on tullut suosittuja. 

Perhepalveluiden vallankumouksen toteuttaminen vaatii vahvaa innostunutta joukkuetta ja us-
koa palveluiden perusteelliseen uudistamiseen. Mikäli työntekijät eivät ole sitoutuneet niihin pe-
riaatteisiin ja päämääriin, joita tavoitellaan, tai eivät niitä jaksa tavoitella, työ jää väistämättä puo-
litiehen. Yhteiseen työhön ja muutokseen houkutteleminen ja rohkea johtaminen ovat omien ko-
kemustemme mukaan ensiarvoisen tärkeitä sosiaali- ja perhepalveluiden kehittämisessä. Perintei-
set strategialiturgiat tai virkailuun tuudittautuminen eivät enää tarjoa riittävää henkistä kasvualus-
taa nykyisille työntekijöille. Tarvitaan innostuneempaa ja älyllisesti kunnianhimoisempaa otetta. 
Keskeinen opetus Raision perhepalveluiden uudistamisesta on ollut se, että mielekästä työtä ja tu-
loksia tekemällä syntyy hyvinvoivia työntekijöitä – ja toisin päin. Kunta10-työhyvinvointikyselys-
sä Raision perhepalvelut saivatkin tulokseksi 74/100, kun Raision muissa palveluissa ja koko maas-
sa tulokset olivat keskimäärin tasoa 44–48/100. Myös perhevalmentajaklinikan henki uuden aut-
tajasukupolven kasvattamisesta kielii työyhteisön voimaannuttavasta tilasta, josta riittää jaettavak-
si myös ulospäin.

Uudistaminen tuottaa tulosta
Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrä on laskenut vuosina 2010–2014 kolmanneksella 
(106–77) ja myös hoitovuorokaudet vähenivät kolmanneksella eli 8574 päivällä. Lastensuojelun 
avopalvelujen ostoihin on panostettu yli kaksinkertainen määrä rahaa verrattuna vuoden 2010 ti-
lanteeseen. Nettokustannukset kuvan 3 palveluissa ovat vähentyneet vuositasolla yhteensä 1,7 mil-
joonaa euroa.

11 http://www.turkuamk.fi/media/pdf/yhdessa-oikeaan-aikaan-ii-perheiden-hyvinvointia-e_19.pdf 
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Johtamisessa sosiaalialalla on perinteisesti turvauduttu asiakastyössä opittuihin keinoihin. Tu-
loksena on yleensä toisaalta rakenteellisesti yksinjohtamisen, toisaalta sisällöllisesti ns. terapeutti-
sen johtamisen sudenkuoppa, jossa terapeuttissävytteisesti toimiva johtaja saattaa etenkin muu-
tostilanteissa toimia organisaation kannalta liian varovaisella tavalla. Tavoitteiden kirkastaminen, 
muutosuskon vahvistaminen ja muutosvastarinnan kampittaminen vaativat usein uskaliaampaa 
johtamisotetta. Raision perhepalveluiden uudistamisohjelmassa keskityttiin uuden johtamistavan 
hahmotteluun, jossa tärkeänä pidettiin ”ratkaisukeskeisen johtamisen” vahvistamista. Sen avulla 
oli tarkoitus ”kääntää perhepalveluiden kurssia” siten, että lapsiperheet saisivat apua ennen kuin 
suurempia ongelmia kehittyy. Perhepalveluihin perustettiin johtotiimi, jossa tavoiteltiin yksin joh-
tamisen vähentämistä, tavoitetietoisuuden lisäämistä ja ennen kaikkea lähijohtamisen vahvista-
mista. Etenkin lastensuojelussa paikalla ja läsnä oleva johtaja ratkaisee Raision kokemusten mu-
kaan työryhmien toimivuuden.

Selkeänä kehittämistarpeena Raisiossa on edelleen lapsiperheiden hyvinvointipalvelujen koor-
dinointi. Lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin edistämisen työryhmä on toiminut jo 
muutaman vuoden, ja se on päivittänyt vuosittain hyvinvointikertomuksen, mutta aito poikkihal-
linnollinen yhteistyö ja etenkin sen johtaminen on jäänyt hyvästä tahdosta huolimatta alkumet-
reille. Eri hallintokuntien yhteistyötä on kehitetty pääasiassa yksittäisten innokkaiden toimipistei-
den ja työntekijöiden kautta. Yhteinen visio saati toteuttaminen ei ole Raisiossa kirkastunut, ja jat-
kossa saattaisikin olla tarpeen pohtia mielekästä ja suurempaa kokonaisuutta lapsiperheiden pal-
veluiden hallinnoinnissa.

Keskeinen puute sosiaalialan palveluiden kehittämisessä on positiivisen julkisuuden puute. 
Asiak kaat ja suuri yleisö kokevat sosiaalipalvelut ”salaisena sektorina”. Pahimmillaan julkiset pal-
veluorganisaatioiden jonojen sävyttämät viestit kurjasta tilanteestaan herättävät potentiaalisissa 
asiakkaissa sääliä ja nostavat edelleen avun hakemisen kynnystä. Raisiossa puutetta on korjattu 
tuomalla julkisuuteen hyviä ja toiveikkaita uutisia palveluista sekä lisäämällä omaa viestintää. 
Tämä lisää paitsi työyhteisön myös lapsiperheiden kokemaa turvaa siitä, että apua on saatavissa. 
Raision tulevaa kehittämistyötä voi seurata seikkaperäisemmin Sosiaalialan agentin käsikirjasta 
(Lehtinen ja Hulkkonen 2014), Perhevalmentajat-blogista (http://raisionperhevalmentajat.fi/blo-
gi/) ja Facebook-sivustolta (https://fi-fi.facebook.com/raisionperhevalmentajat).
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Nurmijärvellä havahduttiin 2000-luvun vaihteessa päivähoidon ja lastensuojelun raja-
pintatyöskentelyn epäselvyyksiin. Lastensuojelussa koettiin, että yhteydenotot tulevat 
liian myöhään ja päivähoidossa koettiin yhteydenotot vaikeiksi. Kun otettiin yhteyt-
tä, koettiin, että asialle ei tapahdu mitään. Samaan aikaan lastensuojelukustannukset 

nousivat ja valtuutetut tekivät valtuustoaloitteen kustannusten vähentämiseksi. 
Kunnan väestönkasvun myötä 2000-luvun alussa lapsiväestö lisääntyi voimakkaasti. Lapsiper-

heiden hyvinvointiin panostaminen koettiin tärkeäksi. Kehittämistarvetta vauhditti erikoistuneen 
ja sektoroituneen palvelujärjestelmän tuottamat ongelmat. Palvelut eivät pystyneet riittävän te-
hokkaasti, joustavasti ja varhaisessa vaiheessa vastaamaan asiakkaiden monisyisiin tukitarpeisiin.

Uuden toimintatavan kehittäminen alkoi yhteistyöhankkeissa 2000-luvun alussa (taulukko 1). 
Aluksi puhuttiin varhaisesta puuttumisesta, mutta myöhemmin on alettu puhua varhaisesta avoi-
mesta yhteistyöstä. Varhainen avoin yhteistyö kuvaa paremmin toiminnan luonnetta ja sen laa-
juutta koko palvelujärjestelmässä. Runsaan kymmenen vuoden aikana on kehitetty uusi toiminta-
tapa, joka on juurtunut ja kehittyy edelleen. Varhaisen avoimen yhteistyön toiminnan kehittämi-
selle myönnettiin vuoden 2014 kunnallinen lastensuojelutekopalkinto. Yhtenä perusteena mainit-
tiin myönteinen vaikuttaminen lastensuojelun toimintaan.

Olli Laiho: 

Keskiössä kuulluksi tuleminen ja osallisuus   – varhaista ja avointa yhteistyötä   Nurmijärvellä
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Taulukko 1. 
Lasten ja perheiden palveluiden kehittämisen päävaiheita Nurmijärvellä 2003–2014

Vuosi Hanke, päätös, toiminta

2003–2005 Yhteistyössä THL:n kanssa luotiin varhaisen puuttumisen malli. Hanke perustui kunnanvaltuuston ja sosiaalipalve-
lujen vanhemmuutta, verkottumista ja yhteisöllisyyttä tukeviin tavoitteisiin sekä strategisiin linjauksiin syrjäytymi-
sen ehkäisemiseksi.

2006–2007 Varpu-hanke II:ssa mallia tehtiin työntekijöille tutuksi ja juurruttamaan toimiviksi arkikäytännöiksi.

2006–2009 THL:n	verkostotutkimus	ja	dialogiset	menetelmät	-työryhmän	yhteinen	kehittämishanke	Nurmijärven	kunnan	ja	
Rovaniemen	kaupungin	kanssa	varhaisen	avoimen	yhteistyön	kehittämiseksi.	

2008 Kunnanjohtaja vakinaisti Varpu-hankkeiden ohjausryhmän ennaltaehkäisevän työn poikkihallinnolliseksi ohjaus-
ryhmäksi.

2006–2008 Verkostotyön koordinaattorin toimi perustettiin vastaamaan Varpu-hankkeen etenemisestä ja toteutumisesta, va-
kinaistettiin vuoden 2007 talousarviossa vuoden 2008 alusta alkaen.

2009 Ensimmäinen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 

2010 Jatkuvan ohjauksen, seurannan ja arvioinnin malli otetaan käyttöön. 

2011 Valtuusto	hyväksyi	päivitetyn	Varpu-mallin:	varhainen	avoin	yhteistyö	Nurmijärven	kunnassa.	

2013 Ennalta ehkäisevän työn ohjausryhmä muuttui lasten ja nuorten hyvinvoinnin ohjausryhmäksi.

2013 Yhdyspintatarkastelut lisätiin talousarviotavoitteisiin.

2014 Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma II hyväksyttiin.

Hallinto
Nurmijärvellä on yhdeksän lautakuntaa. Kunnanhallituksella on edustajansa kussakin lautakun-
nassa seuraamassa päätöksentekoa. Edustajalla on kokouksessa puhevalta, mutta ei äänivaltaa. 
Toiminta jakautuu viiteen toimialaan: keskushallinto, sosiaali- ja terveystoimi, sivistystoimi, ym-
päristötoimen toimiala sekä elinkeino- ja kuntakehityskeskus (kuva 1). 
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Sivistystoimi jakautuu koulutuspalveluihin (perusopetus, sairaala- ja vammaisopetus, toisen as-
teen koulutus), kirjasto- ja kulttuuripalveluihin, nuorisotoimeen (nuorisotyö ja nuorten työpaja, 
koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta), varhaiskasvatukseen (päivähoito, lasten kotihoidon tuki, 
esiopetus ja avoin varhaiskasvatus) sekä vapaaseen sivistystyön edistämiseen (taiteen perusopetus, 
kansalaisopisto, musiikkiopisto ja tanssiopisto). Sosiaali- ja terveystoimessa lapsille, nuorille ja 
perheille palveluja järjestävät terveyden ja toimintakyvyn edistäminen (mm. neuvolat, koulu- ja 
opiskelijaterveydenhuolto), liikuntapalvelut ja järjestöjen tuki, sosiaalisen hyvinvoinnin ja oma-
toimisuuden vahvistaminen (mm. ennalta ehkäisevä työ, erityistyön palvelut), perheiden tuki 
(lapsiperheiden sosiaalityö, perhetyö, lastensuojelun avo- ja sijaishuolto, elatusturva, kasvatus- ja 
perheneuvonta) sekä erityisryhmien palvelut (vammaispalvelut, kehitysvammahuolto, kuljetus-
palvelut). Kunnanjohtajan nimeämään lasten ja nuorten hyvinvoinnin ohjausryhmään kuuluvat 
sivistystoimen ja sosiaali- ja terveystoimen johtaja sekä heidän toimialansa tulosaluepäälliköt las-
ten ja nuorten palvelujen osalta. 

Varhainen avoin yhteistyö
Varhainen avoin yhteistyö tarkoittaa ehkäisevän työn ylisektorista ja verkostodialogista toiminta-
mallia, jossa ovat mukana kunnan kaikki toimijat vertikaalisesti ja horisontaalisesti: kuntalaiset ja 
asiakkaat, työntekijät, esimiehet, ylin johto ja poliittiset päätöksentekijät. Malli tiivistyy kolmeen 
periaatteeseen: 

Kuva 1. Nurmijärven kunnan luottamushenkilöorganisaatio
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1) Varhain, kun toimintamahdollisuudet ovat avarat. Ei sivusta seuraten, ellei se ole ammatilli-
nen valinta. 

2) Avoimesti luottamussuhteita vaalien. Ei selän takana, vaikka asiantuntijakeskeisyys houkut-
taisi.

3) Yhteistyössä, voimavarat kooten – unohtamatta tärkeimpiä resursseja ja läheisverkostoja. 
Varhaista avointa yhteistyötä kunnassa ohjaavat valtakunnallisen Varpu-verkoston muotoilemat 
eettiset toimintaperiaatteet (www.varpu.fi) ja toiminnan kehittämiselle asetetut tavoitteet:

− Dialogisen palvelukulttuurin kehittäminen ja mahdollisimman varhainen yhteistyö niin 
asiak kaiden, läheisten kuin viranomaisten kesken – dialoginen palvelukulttuuri koko kunnan 
tasolla 

− Verkostomaisten ja dialogisten työtapojen/yhteistyökäytäntöjen kehitteleminen – osallisuu-
den ja kuulluksi tulemisen lisääminen kaikkien toimijoiden kesken

− Mahdollisimman monipuolisen ja moninäkökulmaisen toimintatavan ja seurannan luomi-
nen

− Toimintamallin/käytäntöjen vakiinnuttaminen arjen työhön 
Toimintaperiaatteita ja tavoitteita on pyritty toimeenpanemaan seuraavasti:

− Otettu käyttöön ylisektorinen toimintamalli (http://www.nurmijarvi.fi/filebank/3140-var-
hainen_avoin_yhteistyo_nurmijarven_kunnassa.pdf), jolla on ylisektorinen ohjausryhmä ja 
vakituinen koordinaattori.

− Koulutettu puheeksioton kouluttajia ja verkostokonsultteja.
− Luotu yhteistyössä THL:n kanssa jatkuvan arvioinnin ja seurannan malli.
− Järjestetty hyvien käytäntöjen ja eettisten periaatteiden keskusteluja työyhteisöissä.
− Otettu käyttöön erilaisia varhaisen tuen toimintatapoja sekä kehitettiin ennaltaehkäisevän ja 

varhaisen tuen vertaisryhmätoimintaa.
− Kiinnitetty erityisesti huomiota viime vuosina monialaisen yhteistyön ns. yhdyspintojen su-

juvuuteen ja niiden johtamiseen. 
− Lisätty resursseja varhaisen tuen palveluihin.
Yhteisessä hankkeessa THL:n ja Nurmijärven kaupungin kanssa määriteltiin vuosina 2006–

2009 tasot, joiden avulla voidaan ohjata ja seurata toiminnan vakiintumista (kuva 2). 
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Muutoksen tärkeimmät tekijät
Muutoksen tärkeimpiä ulottuvuuksia ja tekijöitä ovat olleet rakenteiden ja asenteiden tarkastelu, 
ylisektorinen ohjausjärjestelmä, yhdyspintatarkastelut, koulutukset, seuranta sekä lasten ja nuor-
ten hyvinvointisuunnitelma. 

Rakenteet ja asenteet: Palvelukulttuurin kehittämistä ja uudenlaisen toimintatavan toteutumista 
valmisteltaessa on huolehdittava siitä, että rakenteet ja resurssit tukevat asetettuja tavoitteita. On 
myös annettava mahdollisuus ja aikaa asenteiden pohtimisiin ja muokkaamiseen. Asenteiden 
muuttuminen muokkaa rakenteita ja päinvastoin. Asenteiden ja rakenteiden tarkastelua on syytä 
tehdä organisaation kaikilla tasoilla. Esimerkiksi perheneuvolan tai perheohjauksen konsultoivan 
tuen järjestämisessä varhaiskasvatuksen kasvuympäristöön ei riitä yksittäisen työntekijän positii-
vinen asenne asiaan. Sen tueksi on yhteistyössä johdon ja työntekijöiden kesken luotava uuden-
lainen toimintakulttuuri, joka mahdollistaa asiakaslähtöisen yhteistoiminnan, yhteisesti sovitut 
toimintatavat ja selkeät vastuut. 

Ylisektorinen ohjausjärjestelmä: Kehittämishankkeiden päätyttyä kunnanjohtaja vakinaisti 
hankkeen ohjausryhmän ennaltaehkäisevän työn poikkihallinnolliseksi ohjausryhmäksi, joka ny-
kyään toimii nimellä Lasten ja nuorten hyvinvoinnin ohjausryhmä (taulukko 1). Vakiinnuttami-
nen on mahdollistanut toiminnan kehittämisen samansuuntaisena useiden vuosien ajan ja vähen-
tänyt tarvetta lyhytkestoiseen hankekehittämiseen. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin ohjausryhmän 
puheenjohtajana on sivistystoimen johtaja ja muina jäseninä sosiaali- ja terveysjohtaja, perhe- ja 
sosiaalipalveluiden päällikkö, avoterveydenhuollon päällikkö, opetuspäällikkö, nuorisopäällikkö, 
varhaiskasvatuspäällikkö, avohoidon ylilääkäri ja toimiala-asiantuntija (verkostotyö). Ohjausryh-
män tehtävänä on:

Toiminnan vakiinnuttaminen, seuranta
ja arviointi

Tunnetuksi tekeminen
vastuutettua ja
jatkuvaa

Koulutus
pysyvä osa

henkilöstökoulutusta

Johtaminen
vakiintuneissa
ylisektorisissa
rakenteissa

Työskentely ja
generointi
toteutus viety
toimenkuviin ja
generointia tuetaan

Seuranta ja arviointi
osa kunnallista päätöksen-

tekoa

Palaute
palautetta säännöllisesti

osallisuudesta

Koordinaatio

Kuva 2. Varhaisen avoimen yhteistyön vakiinnuttaminen, seuranta ja arviointi Nurmijärvellä
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− moniammatillisen yhteistyön kehittäminen lasten, nuorten ja perheiden palveluissa asiakas-
lähtöisesti; alueellisten monialaisten työryhmien ohjaaminen 

− varhaisen avoimen yhteistyön toiminnan kehittäminen ja juurtumisen edistäminen arjen 
käytännöiksi

− lastensuojelulain 12 §:n mukaisen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman valmistelun ja 
toteuttamisen ohjaaminen ja seuranta

− lasten, nuorten ja perheiden valtakunnallisten linjausten ja politiikkaohjelmien seuraaminen, 
niistä tiedottaminen ja niiden toteuttaminen.

Ohjausryhmä kokoontuu säännöllisesti noin kerran kuussa. Tämä mahdollistaa asioiden eteen-
päin viemisen keskeisissä lapsiperheiden palveluissa. Alussa luotiin ylisektorisesti yhteisiä tavoit-
teita talousarviosuunnitelmiin. Myöhemmin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmatyön oh-
jaus ja tuki on edistänyt yhteisten voimavarojen koontia. 

Sektorikohtainen organisaatio on asettanut jatkuvasti haasteita yhteistyölle ja sen johtamiselle. 
Yhtäältä on orientoiduttava laaja-alaiseen toimintaan lapsiperheiden palvelujen kehittämiseksi ja 
toisaalta pidettävä huolta omasta tulosalueesta, sen resursseista ja arvostuksesta. Taloustilanteen 
heikkeneminen lisää imua sektoriorientoituneeseen toimintaan, kun kaikilla on tarve turvata 
omaa toimintaansa ja rahoitustansa. Ylisektorisen ohjausryhmän jäsenet eivät kuitenkaan edusta 
ohjausryhmässä ainoastaan tulosaluettaan vaan koko kunnan lapsiperheiden hyvinvointia. 

Toimiala-asiantuntija koordinaattorina: Ohjausryhmän toiminnan vakiinnuttamisen lisäksi py-
syvyyden ja kehittämisen turvaamiseksi perustettiin verkostotyön koordinaattorin toimi vuoden 
2008 alusta. Nykyään toimen nimike on toimiala-asiantuntija (verkostotyö). Toimiala-asiantunti-
ja valmistelee ohjausryhmän asioita ja huolehtii varhaisen avoimen yhteistyön toiminnasta tiedot-
tamisesta sekä koordinoi ja järjestää teemaan liittyvää koulutusta ja kehittämistä. Hän koordinoi 
kuntaan koulutettujen verkostokonsulttien ja puheeksioton kouluttajien työtä. Toimiala-asiantun-
tijan tehtävänä on myös koordinoida, ylläpitää ja edistää varhaisen avoimen yhteistyön työtapoja 
ja koota palautetta niistä.

Nurmijärvellä on huomattu, että on tärkeää nimetä ylisektorisen toiminnan kehittämiseen työn-
tekijä, joka ei ole minkään toimialan oma työntekijä. Hänen kustannuspaikalleen tulee budjetoida 
rahaa, jolla pystytään kustantamaan ylisektoriseen koulutus- ja ryhmätoimintaan liittyviä kustan-
nuksia. Joskus yhteistyö ja yli rajojen tehtävä yhteistyö kaatuu kysymykseen ”kuka maksaa”. Kus-
tannuspaikan budjetti on noin 80 000 euroa, josta 2/3 on palkkakustannuksia ja loput lähinnä 
koulutuskuluja. Satsaus ylisektorisen toiminnan koordinaatioon ei ole suuri ottaen huomioon sen, 
mitä kaikkea se on mahdollistanut kunnan sisäisessä kehittämistoiminnassa.

Yhdyspintatarkastelut: Toimiala-asiantuntija on järjestänyt yhdyspintakeskusteluja yhteistyössä 
johdon, esimiesten ja työntekijöiden kesken. Tavoitteena on ollut selkeyttää eri ammattilaisten yh-
teistyötä yhteisissä asiakkuuksissa. Keskusteluissa on tarkasteltu mm. lastensuojelun sekä koulun 
ja varhaiskasvatuksen keskinäistä toimintaa ja luotu siihen yhteisesti sovittuja toimintatapoja. 
Myös lastensuojelun ja päihdesairaanhoidon sekä perhetyön ja perheneuvolan yhteistoimintaa on 
tarkasteltu. Yhdyspintatarkastelut on toteutettu työntekijöiden ja esimiesten kesken. Keskustelut 
ovat kohdistuneet arjen työn ja johtamisen sujuvuuteen. Lastensuojelun, koulun ja varhaiskasva-
tuksen yhdyspintatarkastelujen arvioinnissa tehtiin mm. seuraavia huomioita: 
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− Toimijoiden tulee oppia puhumaan yhdessä. Eri toimijat käyttävät erilaista kieltä ja tulkitse-
vat sanoja eri sisällöillä, esim. konsultaatio ja sen eri tasot. Kun puhutaan asiakkaista viran-
omaisten kesken, on huomattava, että käytetty kieli ja asenne siirtyvät helposti asiakastilan-
teeseen.

− Työntekijöiden tutustuminen toisiinsa ja toisen työn tunteminen ovat hyvän yhteistyön edel-
lytys.

− Yhteistyökulttuurin luominen on pitkä prosessi, joka kehittyy vain dialogisella vuoropuhe-
lulla.

− Toimintaohjeisiin luodut rakenteet antavat mahdollisuuden lisääntyvään dialogiin.
− Asiakkaan luottamusta tulee vahvistaa kaikissa palveluissa alusta lähtien. Luottamus raken-

tuu osallisuuden kokemuksesta. Tämä pätee myös viranomaisten keskinäiseen yhteistyöhön.
− Kun on monta toimijaa, asiakkaan asian kuljettaminen on ydinkysymys, johon etsitään ja tu-

lee löytää vastaus (koordinointivastuu). 

Kouluttaminen
Koulutuksilla on ollut keskeinen osa varhaisen avoimen yhteistyön toimintatavan tunnetuksi te-
kemisessä ja ajattelutavan omaksumisessa. Kuntaan on koulutettu vertaiskouluttajiksi ja -ohjaajik-
si mm. huolen puheeksiottamisen kouluttajia, verkostokonsultteja sekä hyvien käytäntöjen kes-
kustelujen ohjaajia. 

Puheeksiottaminen on tapa ottaa askarruttava asia puheeksi toista loukkaamatta. Se helpottaa ja 
mahdollistaa asiakassuhteen rakentumista arvailusta avoimemmaksi suhteeksi. Keskeistä on kun-
nioittava tapa ottaa huoli puheeksi. Työntekijä lähestyy asiakasta ilmaisten huoltaan ja pyytäen yh-
teistyöhön ja avaa näin dialogia sen sijaan, että määrittelisi tilannetta toisille ja heidän puolestaan. 

Kuntaan on koulutettu huolen puheeksi ottamiseen 15 vertaiskouluttajaa, joista on aktiivisesti 
mukana kymmenkunta. Vuodesta 2004 alkaen on järjestetty lähes 100 Huoli puheeksi -koulutus-
tilaisuutta pääsääntöisesti lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskenteleville. Vuosina 2010 ja 
2011 toteutettiin puheeksi ottamisen koulutus myös esimiehille. Kouluttaminen jatkuu edelleen. 
Vuosittain koulutetaan 50–100 työntekijää. 

Verkostokonsultit huolehtivat ennakointidialogien kulusta. Ennakointidialogit ovat erilaisten 
verkostojen yhteisiä palavereja, joissa osallistujat koordinoivat ja kehittävät yhteistoimintaansa. 
Nurmijärvelle on koulutettu vuoden 2003 jälkeen 25 verkostokonsulttia, joista 12 toimii nykyisin 
aktiivisesti oman toimensa ohella. Parhaillaan käynnissä olevasta koulutuksesta valmistuu Nur-
mijärvelle neljä uuttaa verkostokonsulttia. 

Verkostokonsultteja on voinut tilata toimiala-asiantuntijalta. He ovat toimineet ulkopuolisina 
keskustelun ohjaajina noin 200 tilaisuudessa. Ennakointidialogeja on pidetty muun muassa:

− moniammatillisissa, monitoimijaisissa asiakastilanteissa
− hankkeiden ja työyhteisöjen toiminnan suunnittelussa
− kuntoutus-, kasvatus- ja hoitosuunnitelmien muodostamisessa
− varhaiskasvatuksen ja koulujen vanhempainiltojen rakenteena
− koululuokissa hyvän luokkahengen suunnittelussa
− asuma-alueiden lasten ja nuorten hyvinvoinnin tilan kartoittamisessa ja hyvinvointia edistä-

vän toiminnan suunnittelussa.
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Hyvien käytäntöjen keskusteluissa pyritään löytämään työkäytäntöjä, jotka ovat osoittautuneet 
toimiviksi ja vaikuttaviksi sekä jaetaan yksilön ja yhteisön osaamista. Hyvien käytäntöjen jakami-
sessa nostetaan esiin hiljaista tietoa kokoamalla asianosaiset keskustelemaan asioista, jotka edis-
tävät arjen sujumista ja tuottavat toivottuja tuloksia. Hyvien käytäntöjen jakaminen edellyttää yh-
teen kokoontumista, aikaa ja tilaa. (Koskimies ym. 2012.) 

Hyvien käytäntöjen (Hykä) keskustelun ohjaajina voivat toimia verkostokonsultit sekä hyvien 
käytäntöjen keskusteluohjaajakoulutuksen käyneet työntekijät. Hyvien käytäntöjen keskusteluja 
järjestettiin hankkeen aikana laajasti varhaiskasvatuksen, koulun ja neuvolaterveydenhuollon 
henkilöstön kanssa.

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma
Lastensuojelulain edellyttämä lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma hyväksyttiin valtuustossa 
keväällä 2009 vuosiksi 2009–2012. Keskeisinä teemoina olivat osallisuus, tuki kasvuympäristöihin 
ja toimivat palvelut. Suunnitelman arvioinnissa todettiin, että keskeiset teemat olivat edelleen 
ajankohtaisia. Kehittämiskohdat olivat kuitenkin tulosaluesidonnaisia ja melko yleisiä sekä pirs-
taleisia suhteessa toisiinsa. Vuosien 2014–2016 suunnitelman keskeisiksi ohjaaviksi periaatteiksi 
nostettiin 1) osallisuuden toteutuminen, 2) tuen vieminen lasten ja nuorten kasvuympäristöihin 
arjen sujuvuuden vahvistamiseksi, 3) toimivien ja oikea-aikaisten palvelujen turvaaminen sekä 4) 
varhaisen avoimen yhteistyön eettisten periaatteiden toteutuminen. Näiden periaatteiden katsot-
tiin jatkavan pitkäjänteistä palvelukulttuurin kehittämistyötä. 

Vuosina 2009–2012 lasten ja nuorten hyvinvoinnin tilaa seurattiin seutukunnallisesti yhteisesti 
sovittujen indikaattoreiden avulla. Nämä indikaattorit kertovat kuntalaisten erilaisista elämänti-
lanteista, mutta eivät suoraan anna tietoa koetusta hyvinvoinnista. Vuosien 2014–2016 suunnitel-
maa valmisteltaessa pidettiin keskustelu- ja kuulemistilaisuuksia mm. työntekijöille, järjestöille ja 
yhdistyksille sekä lapsille ja nuorille. Näissä tilaisuuksissa kerättiin kokemustietoa lasten ja nuor-
ten hyvinvoinnin tilasta sekä heille suunnatuista palveluista. Lisäksi suunnitelmaan koottiin tietoa 
seuraavista lapsille, nuorille ja heidän huoltajilleen suunnatuista kyselyistä:

− kouluterveyskysely 
− sosiaalialan osaamiskeskuksen hyvinvointikysely 
− koululuokkiin suunnattu kysely hyvinvointia edistävistä ja estävistä tekijöistä
− lasten vanhemmille suunnattu kysely.
Tilaisuuksissa ja kyselyissä koottu tieto oli pohjana suunnitelmaa ohjaavien periaatteiden ja ta-

voitteiden valmistelussa ja hyväksymisessä (www.nurmijarvi.fi/lastenhyva). Valmistelussa käytet-
tiin myös kunnan hyvinvointikertomukseen koottua tietoa. (http://www.nurmijarvi.fi/filebank/ 
11394-Hyvinvointikertomus-suunnitelma.pdf)

Hyvinvointisuunnitelma tarkistetaan ja sen toteutumista arvioidaan vuosittain. Keskeiset seu-
rannan ja arvioinnin kohteet voidaan ryhmitellä seuraavasti:

− lasten ja nuorten hyvinvoinnin muutokset (mm. kouluterveyskysely, kuulemistilaisuudet, hy-
vinvointikertomuksen indikaattorit) 

− palvelujärjestelmän toimivuus ja kasvuympäristön tilanne (mm. asiakaspalautteet, kuulemis-
tilaisuudet)
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− suunnitelman tavoitteiden toteutuminen (mm. toteutetut toimenpiteet ja tavoiteosion mitta-
reiden seuranta).

Kunnan hyvinvointikertomuksen indikaattoreiden lisäksi kerätään paikallista kokemustietoa 
erilaisissa keskustelu- ja kuulemistilaisuuksissa, jotka tukevat arviointia ja suunnitelman seuraa-
vaa päivittämistä. Tavoitteena on, että vuosittain järjestettäviin tilaisuuksiin osallistuisi mahdolli-
simman monia asiaan liittyviä eri tahoja yhtä aikaa (lapsia, nuoria, vanhempia, työntekijöitä, lau-
takuntien jäseniä jne.).

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman valmistelusta, ohjauksesta ja toimeenpanon koor-
dinoinnista vastaa Lasten ja nuorten hyvinvoinnin ohjausryhmä. Operatiivisena toimijana ja 
koordinoijana toimii ohjausryhmän nimeämä työryhmä. Ohjausryhmä ja työryhmä seuraavat ja 
arvioivat hyvinvointisuunnitelman etenemistä ja raportoivat niistä kunnan johtoryhmälle. 

Toimintaa ja voimavaroja
Nurmijärvellä on 2000-luvun alusta alkaen kehitetty ja luotu uusia työmuotoja (esimerkiksi per-
hetyö, nuorisoperheneuvola), vahvistettu ja turvattu vertaisryhmätoimintaa sekä panostettu mo-
nialaiseen alueelliseen yhteistyöhön ja ennaltaehkäisevään työhön. Samalla on pyritty turvaamaan 
riittävät resurssit ennaltaehkäisyyn ja tuen tarjoamiseen mahdollisimman varhain. 

Perhetyö: Ensimmäiset perhetyöntekijät Nurmijärvelle palkattiin 2002 lastensuojelun tueksi. 
Vuonna 2003 kuusi kodinhoitajaa siirtyi terveyspalveluista sosiaalipalveluihin perhetyöhön, vas-
taava perhetyöntekijä toimi perustettiin ja muodostettiin perhetyön yksikkö. Nykyään perhetyön-
tekijöitä on 18. Tällä hetkellä perhetyötä on yhdistetty neuvolaan, varhaiskasvatukseen ja koului-
hin. Nuorisoperhetyö on tarkoitettu alle 18-vuotiaille ja heidän perheilleen. Tämän lisäksi lasten-
suojelun tueksi on saatavilla lastensuojelun perhetyötä (4 työntekijää). 

Nuorisoperheneuvola: Nuorisoperheneuvola aloitti vuoden 2012 alusta. Nuorisoperheneuvola 
tarjoaa matalan kynnyksen palvelua 13–17-vuotiaille nuorille ja heidän perheillensä, kun 1) nuo-
rella on mielessä pulmia, joista hän haluaa keskustella ulkopuolisen tahon kanssa, 2) vanhemmal-
la on nuoren käyttäytymiseen, mielialaan tai tunne-elämään liittyviä huolia, 3) vanhemmat kai-
paavat tukea vanhemmuuteen, esim. murrosikään tai perheen vuorovaikutukseen liittyvissä haas-
teissa, tai 4) perhe on kohdannut menetyksiä tai vaikeita elämäntilanteita. Nuorisoperheneuvolas-
sa työskentelee psykologi ja sosiaalityöntekijä. 

Koulut: Luokissa on keskimäärin alle 20 oppilasta. Keski-Uudellamaalla tehdyn kuuma-kunta-
vertailun mukaan myös henkilöstön määrä (esim. erityisopettajat ja erityisluokat, avustajat) on 
hyvällä tasolla. Erityisluokkia ja erityisopettajien virkoja on viime vuosina lisätty. Yhteistyötä on 
myös pyritty tiivistämään ja hiomaan yhdyspintatarkasteluin.

Neuvola- ja kouluterveydenhuolto: Henkilöstömitoitus on laatusuositusten mukainen. Koulu- ja 
opiskelijaterveydenhuoltoon perustettiin oma lääkärin vakanssi 2012. Varhaisen tuen työn tueksi 
neuvolaan on perustettu myös psykiatrisen sairaanhoitajan tehtävä 2008. 

Varhaiskasvatus: Valtakunnalliseen tasoon verrattuna erityislastentarhanopettajien ja erityis-
avustajien määrä on hyvä. Talousarvion 2015 mukaan varhaiskasvatuksen psykologi aloittaa 
1.8.2015. 

Koulukuraattorit: Kouluissa on kahdeksan koulukuraattoria, ja vuoden 2015 talousarviossa saa-
daan yksi lisää, jolloin keskimäärin on 857 oppilasta yhtä kuraattoria kohti. Nurmijärvellä on pal-
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jon pieniä kouluja. Kuraattoreilla on keskimäärin 2–4 koulua/oppilaitosta sekä 1–3 esikouluyksik-
köä.  

Vertaisryhmät: Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma nostaa esiin seuraavat vertaisryhmä-
toiminnot:

− Maestro-ryhmät, stressinhallintakeinoja eri syistä johtuvaan stressiin 13–18-v. nuorille (ma-
sennuksen ennaltaehkäisy stressinhallintaa oppimalla). 

− Vertti-vertaisryhmätoiminta, vanhemmuutta ja lapsen kehitystä tukeva työmenetelmä lapsil-
le ja heidän mielialahäiriötä sairastaville vanhemmilleen (nykyään käytössä myös tilanteessa, 
jossa vanhemmalla on päihdeongelma).

− Ihmeelliset vuodet -vertaisryhmä, myönteisiä kasvatusmenetelmiä vanhempien ja lasten vä-
lisen vuorovaikutuksen tukemiseksi ja vahvistamiseksi. 

− Vanhemman neuvo -vertaistukiryhmä, toimintatapoja erovanhemmuuden kysymyksiin, 
vanhempien väliseen vuorovaikutukseen ja yhteistoimintaan. 

− Lasten vertaistukiryhmät lapsille, joiden vanhemmat ovat eronneet.
Nuorisotyö: Nuorisotoimen koordinoimat yhteistyöryhmät ovat panostaneet ennaltaehkäise-

vään työhön organisoimalla ryhmäytymispäiviä luokille kouluissa, Kantti kestää – ehkäisevän 
päihdetyön ohjelmalla ja perustamalla koulukahviloita matalan kynnyksen tuen toimipisteiksi. 
Omin jaloin -työtavalla pyritään lisäämään nuoren ymmärrystä omien valintojen vaikutuksesta 
nykyhetkeen sekä tulevaisuuteen.

Tuloksia
Vuosina 2006 ja 2010 tehtiin seurantakyselyt koko lasten ja nuorten palveluiden henkilöstölle Ro-
vaniemellä ja Nurmijärvellä. Kyselyjen tavoitteena oli toiminnan kehittymisen sekä työtapojen 
juurtumisen tutkiminen. Tulosten mukaan varhaisen avoimen yhteistyön mallit ja työskentelyta-
vat olivat juurtuneet hyvin toimintaan ja niiden koettiin edistävän merkittävästi osallisuutta ja 
kuulluksi tulemista molemmissa kunnissa kaikilla sektoreilla. 

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman valmistelussa tehtiin marraskuussa 2013 palvelui-
den käyttäjille kysely, jossa kerättiin kokemuksia lasten ja nuorten palveluista (taulukko 2).
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Taulukko 2. 
Tuloksia asiakaskyselystä (N = 476) v. 2013

Kysymys Täysin  
samaa 
mieltä

Osittain  
samaa 
mieltä

Osittain 
eri  

mieltä

Täysin  
eri  

mieltä Yhteensä

Olen	tullut	kuulluksi	omassa	asiassani	yhteistyön	aikana 78 18 3 1 100

Olen	saanut	sovittua	ajan	käyttämääni	palveluun	kohtuullisessa	ajassa	
(esim. ajanvaraukset, palaverit, henkilökohtaiset tapaamiset)

73 22 4 1 100

Työntekijät ovat ottaneet huomioon minulle ja perheelleni tärkeät asiat 74 21 4 1 100

Saamani palvelu on vastannut odotuksiani 69 25 5 1 100

Olen	saanut	tarvittaessa	tukea	tilanteeseeni	ja	omaan	toimintaani 67 26 5 1 100

Minulla on ollut mahdollisuus saada riittävästi tietoa käyttämäni palvelun 
toimintatavoista

59 35 5 1 100

Olen	löytänyt	tietoa	käyttämästäni	palvelusta	helposti 46 44 9 1 100

Sosiaalityöntekijätilanne on pysynyt suhteellisen hyvänä, lastensuojelu ei ole sijaishuoltopainot-
teista ja huostassa olevien osuus alle 18-vuotiaissa on ollut vuosia noin puolet siitä, mitä Suomes-
sa keskimäärin (kuva 3). Myös avohuollon asiakasmäärät ja lastensuojeluilmoitusten määrä ovat 
olleet keskimääräistä alhaisempia. (http://www.stm.fi/tiedotteet/tiedote/-/view/1878822 )

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Nurmijärvi % 0-‐17

ikäluokasta 0,4 0,4 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,6 0,7 0,7 0,7

Koko maa 1 1,1 1,1 1,2 1,2 1,3 1,3 1,3 1,4 1,4 1,4

Kuva 3. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen osuus 0–17-vuotiaista prosentteina Nurmijärvellä ja koko maassa vuosina 2003–2013



88

Lopuksi
Nurmijärvellä lähdettiin kehittämään 2003 Varpu-hankkeessa palvelujen kykyä reagoida varhain 
perheiden tarpeisiin. Pitkäjänteinen kehittämistyö on näkynyt kunnan viimeisimmissä kuntastra-
tegioissa. Kuntastrategiaan 2014–2020 on kirjattu neljä strategista kulmakiveä, joista yksi on hy-
vinvointia edistävien palvelujen ylläpitäminen. Varhaisen avoimen yhteistyön toimintamalli ke-
hittäminen ja vakiinnuttaminen osaltaan toteuttavat tätä strategista tavoitetta. (http://www.nur-
mijarvi.fi/filebank/10764-Nurmijarven_kuntastrategia_2014.pdf)

Koulutuksia ja dialogeja on toteutettu horisontaalisesti ja vertikaalisesti ”sekakokoonpanoin” 
(eri sektoreilta/yksiköistä/ammateista; eri hierarkiatasoilta), ja tämän on katsottu edistävän ra-
janylitysprosesseja. Koulutukset ja keskustelut on järjestetty omana toimintana kouluttamalla 
kuntaan sisäisiä osaajia, joita on voitu hyödyntää kunnan kehittämistyössä. Näin on pystytty toi-
mimaan kustannustehokkaasti.

Kulttuurin muutos ei vaadi toteutuakseen suuria toimivien rakenteiden muuttamista eikä koh-
tuuttoman mittavia taloudellisia panostuksia. Kulttuurin muutos ei kuitenkaan tapahdu hetkessä. 
Se edellyttää kuntien eri toimijoilta vahvasti tiedostetun aidon muutoksen tarpeen, aidon halun ja 
vahvan sitoutumisen pitkäaikaiseen yhteistyöhön eri toimijoiden kanssa. Ennen muuta muutos 
vaatii eri toimijoiden välistä vuoropuhelua, jossa jokainen tulee itse kuulluksi sekä kuuntelee ja 
kunnioittaa sitä, mitä muilla on sanottavana. 
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Raahen seudun sosiaali- ja terveyspalvelut integroitiin vuoden 2011 alusta Raahen seu-
dun hyvinvointikuntayhtymään (RASHKY), jonka jäsenkuntia ovat Raahen kaupunki 
sekä Pyhäjoen ja Siikajoen kunnat. Alueella oli vuonna 2013 yhteensä 34 453 asukasta, 
joista 8 593 (25 %) oli 0–18-vuotiaita. 

Kuntayhtymän yhdeksi strategiseksi päämääräksi nostettiin lasten ja nuorten hyvinvointi ja eri-
tyisesti vaikuttaminen kasvu- ja kehitysympäristöihin sekä varhainen tukeminen ja hoito. Strate-
gia hyväksyttiin kaikissa jäsenkunnissa. Strategian toimeenpano käynnistettiin vuonna 2012 otta-
malla käyttöön Lapset puheeksi -toimintamalli koko seutukunnassa kaikissa lapsille ja perheille 
suunnatuissa palveluissa (Solantaus ym. 2010; Solantaus ym. 2009; Niemelä 2012). Menetelmän 
tueksi rakennettiin hallintokuntien rajat ylittävä vastuujärjestelmä, jonka johtoryhmässä ovat si-
vistys- ja kasvatustoimien sekä sosiaali- ja terveystoimien ylimmät viranhaltijat ja muut alueen 
keskeiset toimijat. Tässä luvussa kuvataan Raahen seudulla vuonna 2012 käynnistynyttä kehittä-
mistyötä lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi (taulukko 1).

Taulukko 1. 
Kehittämistyötä lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi Raahen seudulla vuodesta 2011 alkaen

Vuosi Päätökset, toimenpiteet

2010 Yhtymähallitus ja jäsenkuntien valtuustot hyväksyivät yhdeksi strategiseksi päämääräksi lasten ja perheiden hyvinvoin-
nin edistämisen.

2011 Lapset puheeksi -toimintamallin esittely ja alustava liikkeellelähtö

2012 Valmistelu/tiedottaminen päättäjille, henkilökunnalle, yhteistyökumppaneille. 
Yhtymähallitus sitoutui Toimiva lapsi ja perhe -ohjelmaan ja esitti, että alueen kunnat ja muut alueen toimijat lähtevät 
mukaan kehittämistyöhön. 
Lapset puheeksi -kouluttajakoulutus, 25 osallistujaa

2013 Kuntayhtymän omistajaohjausryhmä perusti johtoryhmän toimintamallin juurruttamisen tueksi ja nimesi ryhmään kun-
tien, kuntayhtymän, järjestöjen ja seurakunnan edustajat. 
Kunnat allekirjoittivat Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointisopimuksen 2013–2017 ja sitoutuivat ottamaan käyttöön Lapset 
puheeksi -toimintamallin. 
Kouluttajat kouluttivat työntekijöitä eri yksiköissä. 
Lapset puheeksi -keskustelut ja neuvonpidot käynnistyivät. 
Johtoryhmä kokoontui ensimmäisen kerran. 
Kuntayhtymään nimettiin palveluohjaajat ja toimipisteisiin yhdyshenkilöt toimintamallin juurtumisen seuraamiseksi. 
Omistajaohjausryhmä,	yhtymähallitus	ja	jäsenkuntien	valtuustot	hyväksyivät	hyvinvointikertomuksen	2013–2016:	yhte-
nä painopistealueena lasten, nuorten ja perheiden varhainen tukeminen ja tavoitteena Toimiva lapsi ja perhe -toiminta-
mallin saaminen yhteiseksi toimintamalliksi kaikille lasten ja perheiden parissa työskenteleville.

2014 Kehitetään palvelujärjestelmää tukemaan koteja, varhaiskasvatusta ja kouluja sekä laajennetaan toimintaa systemaatti-
seksi aikuisten palveluihin.

Hannu Kallunki, Mika Niemelä, Birkitta Ala-Aho, Saana Savela ja Karita Pesonen: 

Raahen seudulla lapsia ja perheitä   tuetaan peruspalvelujen kautta 
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Mistä kaikki alkoi?
Hyvinvointikuntayhtymää valmisteltaessa sen strategia hyväksyttiin kaikissa jäsenkunnissa vuon-
na 2010 (taulukko 1). Jo tuolloin todettiin, että vain pieni osa lapsiin ja lapsiperheisiin kohdistu-
vista palveluista ja resursseista on sosiaali- ja terveydenhuollossa. Lapset elävät arkeaan kodeissa, 
varhaiskasvatuksessa ja koulussa. Sen vuoksi strategian toteuttamisen kannalta oli välttämätöntä 
saada mukaan kaikki ne toimijat, jotka vaikuttavat lasten ja perheiden arkeen ja arjen sujuvuuteen. 

Vuoden 2011 syksyllä sattumalta muodostui yhteys Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Toimi-
va lapsi ja perhe -ohjelmassa työskennelleen tutkijan Mika Niemelän ja kuntayhtymän johtajan 
Hannu Kallungin välille. Tuo yhteys johti nopeasti yhteiseen näkemykseen siitä, että Lapset pu-
heeksi -toimintamalli voisi olla hyvä keino ja menettelytapa lasten ja perheiden hyvinvointiin täh-
täävän strategian käytäntöön viemiseen. Käynnistettiin keskustelu kuntayhtymän sisällä ja jäsen-
kuntien varhaiskasvatuksen ja opetustoimen johdon kanssa Lapset puheeksi -koulutuksen käyn-
nistämisestä Raahen seudulla. Liikkeelle päästiin jo vuoden 2012 keväällä. 

Koulutus ja käyttöönotto ovat edenneet niin, että vuoden 2014 loppuun mennessä alueelle on 
koulutettu 25 omaa kouluttajaa varhaiskasvatukseen, kouluihin sekä sosiaali- ja terveyspalvelui-
hin. Eri toimialojen henkilöstöä on koulutettu menetelmän osaajiksi. 

Samanaikaisesti on tehty työtä koko palvelujärjestelmän muuttamiseksi niin, että tarvittava 
asiantuntemus ja konkreettinen tuki saadaan mahdollisimman joustavasti ja viiveettä sinne, mis-
sä lapsi elää arkeaan eli kotiin, varhaiskasvatukseen ja kouluun. Toimintamallin koulutus ja käyt-
töönotto onkin johtanut koko palvelujärjestelmän ja toimintakäytäntöjen uudistamiseen. Kes-
kiössä ovat lapsi ja hänen perheensä sekä ne normaalit kasvu- ja kehitysympäristöt, joissa lapsi 
elää arkeaan eli kodin ohella varhaiskasvatus ja koulu sekä kaveri- ja harrastusympäristö. Muutos 
on edellyttänyt sekä strategista näkemystä, muutoksen johtamista, uudenlaista asiakastarpeista 
lähtevää toimintatapaa ja asennetta. 

Lapset puheeksi -menetelmä
Lapset puheeksi -keskustelu ja -neuvonpito (LpNp) -menetelmässä tavoitteena on kartoittaa lap-
sen kehitystä suojaavat tekijät ja tukea niitä joko yhden tai useamman palvelun sekä muiden lap-
selle ja perheelle tärkeiden toimijoiden yhteistyönä. Lapsen suotuisaa kehitystä edistetään osana 
tavallista arkista kanssakäymistä siellä, missä lapsi elää arkeaan eli päivähoidossa ja koulussa sekä 
myös neuvolassa tarjoamalla Lapset puheeksi (Lp) -keskustelua kaikille sitä haluaville perheille. 

Lp-keskustelu tarjotaan myös siellä, missä vanhempi hakee apua ongelmiinsa, yleensä aikuisten 
sosiaali- ja terveyspalveluissa. Jos keskustelussa käy ilmi, että lapsi tai perhe tarvitsee sellaista tu-
kea arjessa pärjäämiseksi, joka ei yhden toimijan toimesta onnistu, järjestetään neuvonpito (Np) 
niiden tahojen kanssa, joilla on mahdollisuus konkreettisesti toimia lähiviikkojen aikana perheen 
tukemiseksi ja auttamiseksi. 

Kuvassa 1 havainnollistetaan palvelujen rakentamista lapsen ja perheen arjen ympärille. Tätä 
varten päivähoitoon ja kouluihin koulutettiin ja nimettiin ns. neuvonpitäjät, joiden tehtävänä on 
olla yhteydessä palveluohjaajiin, jos kuntayhtymän palveluita tarvitaan toimivan arjen turvaami-
seksi. 
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Menetelmän käyttöönotossa Raahen seudulla on seurattu Toimiva lapsi & perhe -työssä kehi-
tettyä rakennetta (mm. Niemelä 2012): 

– Strategialinjaus. Vuoden 2012 alussa kuntayhtymän hallituksessa ja kuntien lautakunnissa ja 
hallituksissa tehtiin poliittiset päätökset toimintamallin käyttöön otosta ja siihen liittyvistä 
strategisista linjauksista. Nämä linjaukset on sisällytetty myös Pohjois-Pohjanmaan hyvin-
vointiohjelmaan liittyvään Muutos nyt -hyvinvointisopimukseen 2013–2017 (Pohjois-Poh-
janmaan liitto 2007 ja 2013), ja ne ohjaavat eri toimijoiden työtä. 

– Vastuujärjestelmä. Kehittämistä seuraa ja ohjaa johtoryhmä, joka myös valvoo strategialin-
jausten toteutumista eri organisaatioissa ja palveluissa. Johtoryhmä edellyttää, että lasten ke-
hityksestä huolehtiminen on osa kaikkien työtä ja Lapset puheeksi -menetelmä on käytössä 
kaikissa määritellyissä yksiköissä neuvolassa, päivähoidossa ja koulussa sekä muissa lasten ja 
aikuisten sosiaali- ja terveyspalveluissa.

– Työntekijöiden osaaminen. Koulutetaan LpNp-menetelmän kouluttajia, jotka kouluttavat 
henkilökuntaa menetelmän käyttöönottoon. Tarkoituksena on saada omat kouluttajat alueel-
le ja varmistaa työntekijöiden osaaminen tulevina vuosina. 

– Väestön osallisuus. Alueen asukkaita informoidaan siitä, että lasten kehitys otetaan puheeksi 
aikuisten palveluissa sekä kouluissa ja päivähoidossa universaalisti. Kyse ei ole huoleen tai 
ongelmaan puuttumisesta vaan huolehtimisesta, että kaikki sujuu hyvin, vaikka perheen elä-
mäntilanteeseen liittyy paineitakin. Lapsiperheiden vanhempien näkemyksiä palvelujen su-
juvuudesta ja kehittämistarpeista kootaan erilaisissa keskustelutilaisuuksissa.

Kuva 1. Lapsen arkiset kehitysympäristöt palveluiden keskiössä
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Valmistelu
Hyvinvointikuntayhtymän ja THL:n yhteistyön alkaessa Lapset puheeksi -toimintarakennetta oli 
jo kehitetty Imatralla, Kittilässä, Kolarissa, Sodankylässä ja Rovaniemellä. Työlle haettiin aktiivi-
sesti kuntakumppania kehitetyn toimintarakenteen testaamiseksi ja edelleen kehittämiseksi, ja 
näin kuntayhtymä valikoitui yhteistyökumppaniksi. 

Vuoden 2011 lopulla pidettiin ensimmäinen neuvottelu Raahen kuntayhtymän johdon ja Toi-
miva lapsi & perhe -ohjelman kanssa (taulukko 1). Tapaamisessa käytiin läpi keskeiset sisällöt ja 
ideat. Todettiin, että ohjelman vastaavat kuntayhtymän strategisia tavoitteita. Pidettiin tärkeänä, 
että myös Raahen seudulla olisi mukana kaikki aikuisten ja lasten sosiaali- ja terveyspalvelut sekä 
kasvatus- ja sivistystoimet. Tapaamisessa sovittiin alustavasti liikkeellelähdöstä. 

Keväällä 2012 pidettiin useita tiedotustilaisuuksia, joiden tavoitteena oli perehdyttää laajasti eri 
toimijoita alkavaan kehittämistyöhön ja hakea työlle tarvittava tuki sekä luottamushenkilöiltä että 
eri toimialojen johdolta. Muun muassa:

– Kuntayhtymän hallituksen ja esimiesten tapaamisessa näytettiin vihreää valoa kehittämis-
työlle. Kuntayhtymän hallituksen virallinen päätös mukaan lähdöstä tehtiin pian tapaamisen 
jälkeen.

– Vierailut rehtorikokouksissa; suhtautuminen oli myönteistä, useat rehtorit ilmoittivat kou-
lunsa mukaan ensi vaiheen kouluttajakoulutukseen, määrää vahvistui myöhemmin 8 kouluk-
si.

– Järjestötoimijoiden tapaamisissa järjestöt päättivät hakea yhdessä rahaa projektiin, jolla koor-
dinoitaisiin järjestöjen osallistumista tähän kehittämistyöhön.

– Toteutettiin puolen päivän mittaiset luennot ja infot päivähoidon, koulun ja sote-palveluiden 
henkilökunnalle.

– Kuntien johtajat sitoutuivat omien kuntiensa osalta toimintaan, ja asiaa esiteltiin valtuustoil-
le.

Käynnistyminen 
Syksyn 2012 ja kevään 2013 aikana toteutettiin Lapset puheeksi -keskustelun ja neuvonpidon kou-
luttajakoulutus. Osallistujat olivat kaikilta toimialoilta ja järjestöistä, yhteensä 30 henkilöä (tau-
lukko 1). Koulutuksissa kehitettiin ja testattiin varhaiskasvatuksessa ja koulussa käytettävien Lap-
set puheeksi -keskustelurunkoja (lokikirjat) yhdessä raahelaisten erityislastentarhanopettajien ja 
opettajien kanssa. Toimintamallin käyttöönotosta tiedotettiin seurakunnalle, järjestöille ja alueel-
la käynnissä olleille hankkeille.

Kuntayhtymän omistajaohjausryhmä ja yhtymähallitus nimesivät Lapset puheeksi -työlle joh-
toryhmän, johon osallistuvat kaikkien toimialojen ylimmät viranhaltijat sekä seurakunnan ja jär-
jestöjen edustajat. Yksiköihin nimettiin yhteyshenkilöt, joiden tehtävänä on kerätä tietoa Lapset 
puheeksi -työn kokemuksista ja toteutuksesta sekä johtaa ja tukea toiminnan toteutusta. 

Keväällä 2013 Lapset puheeksi -kouluttajat alkoivat kouluttaa henkilökuntaa menetelmäosaa-
jiksi. Koulutuksiin osallistuneet noin 250 työntekijää toteuttivat keskimäärin kaksi Lapset puheek-
si -keskustelua. Vanhemmilta saatu palaute työskentelystä oli rohkaisevaa, mutta Lapset puheeksi 
-menetelmää pidettiin liian paljon aikaa vievänä. Tutkimusprofessori Tytti Solantauksen johdolla 
menetelmää tiivistettiin ja muokattiin enemmän varhaiskasvatuksen ja koulun työhön sopivaksi. 
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Seuraavana vaiheena tehtiin koulutussuunnitelmat työntekijöiden kouluttamiseksi laajasti 
 alueen omia uusia kouluttajia hyödyntäen. Varhaiskasvatus ja neuvolat lähtivät hyvin liikkeelle ja 
kouluttivat kaikki työntekijänsä nopeasti menetelmän käyttöön. Kritiikkiä esiintyi kouluissa ja las-
tensuojelun sosiaalityössä. Myös aikuisten mielenterveys- ja päihdepalvelut lähtivät hitaasti liik-
keelle. Tavallisimmat perustelut olivat, että mehän teemme jo tällaista eikä menetelmälle ole tar-
vetta. 

Keväällä 2013 järjestettiin kouluttajakoulutuksen päätösseminaari. Kouluttajiksi valmistui 25 
uutta kouluttajaa kaikille toimialoille sekä kolmannelle sektorille. Seminaarissa oli runsaasti eri 
toimialojen työntekijöitä paikalla.

Sijoittaminen prosesseihin ja juurruttaminen
Syksyllä 2013 sijoitettiin Lapset puheeksi -menetelmä osaksi eri työprosesseja. Se pyrittiin vakiin-
nuttumaan tavanomaiseen arkiseen työhön esimerkiksi seuraavilla tavoilla: 

– Lapset puheeksi -keskustelua tarjotaan systemaattisesti kaikille perheille osana varhaiskasva-
tussuunnitelman valmistelua. 

– Raahessa päätettiin joulukuussa 2014, että kouluissa tarjotaan Lapset puheeksi -keskustelua 
vanhemmille vanhempain varteissa. Siikajoella keskustelua ja neuvonpitoa käytetään oppi-
lashuollossa, ja Pyhäjoella toistaiseksi ei lainkaan.

– Aikuisten sosiaali- ja terveyspalveluissa Lapset puheeksi -keskustelua tarjotaan esimerkiksi 
terveysasemilla vanhemmille, jotka kamppailevat henkeä uhkaavia ja/tai kroonista haittaa 
tuottavien sairauksien kanssa. 

– Neuvolat tarjoavat menetelmää erikseen määritellyissä terveystarkastuksissa erityisesti sil-
loin, kun lapset eivät ole päivähoidossa.

Menetelmän vakiinnuttamisen tueksi ja kuntayhtymän palvelujen saatavuuden parantamiseksi 
kuntayhtymän viisi  työntekijää on nimetty paikallispalveluiden ohjaajiksi. Heidän tehtävänä 
on järjestää joustavasti tuki kotien, päivähoidon ja koulujen yhteydenottojen perusteella. Keskei-
nen idea on lyhentää avun tarpeen ja avun alkamisen välille jäävä viive mahdollisimman lyhyek-
si. Palveluohjaajien tulee kyetä järjestämään perheille tarvittava tuki joustavasti. Tuen tarve pyri-
tään määrittelemään mahdollisuuksien mukaan Lapset puheeksi -keskustelun perusteella. Var-
haiskasvatuksen ja koulun sekä kuntayhtymän palveluiden työn integroimiseksi on määritelty yk-
sikkökohtaisesti työntekijät toteuttamaan Lapset puheeksi -neuvonpitoa. Näin kaikilla toimijoilla 
on yksi konkreettinen työmenetelmä, jonka avulla voidaan sopia käytännön teot, joita perheen 
kanssa työskentelevät tekevät. Suurin osa palveluohjauspyynnöistä kohdistuu lastensuojelun alku-
arviointitiimille. Tämän kaltaisia pyyntöjä on alkuarviointitiimille tullut aikaisemmin lastensuo-
jeluilmoituksena. Palveluohjausrakenteen myötä yhteydenottojen luonne on muuttunut ilmoituk-
sista kutsuun tulla yhdessä pohtimaan sitä, miten perheen tarpeita vastaava apu löytyy.

Vuonna 2014 aukaistiin lastensuojelun ja perhetyön asiakasprosessit ja näihin sisällytettiin Lap-
set puheeksi -keskustelu ja neuvonpito työtä ohjaavaksi menetelmäksi. Kotipalveluun lisättiin kol-
me uutta perhetyöntekijää. Aikaisemmin perhetyötä sai ainoastaan lastensuojeluasiakkuuden pe-
rusteella tai vauvan synnyttyä perheeseen. Tämä käytäntö poistettiin, ja perheille on tarjolla var-
haisen tuen perhetyötä. Se pitää sisällään myös ekavauvaperhetyön, vauvaperheryhmätoiminnan 
ja palveluohjauksen.
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Tuloksia Raahen seudulla
Yhteinen seudullinen työ Lapset puheeksi -toimintamallin ja ajattelutavan soveltamiseksi kaikis-
sa lapsiin ja lapsiperheisiin suunnatussa toiminnassa on jo muuttanut palvelujärjestelmää. Toi-
minnan keskiössä on lapsi ja keskeisinä toimintaympäristöinä koti, varhaiskasvatus ja koulu hyö-
dyntäen myös lasten harrastuspiirejä. Varhaiskasvatus ja koulu saavat nopeasti avun niihin tilan-
teisiin, joissa tarvitaan perheneuvolan, lastensuojelun tai muun sosiaali- tai terveydenhuollon tu-
kea ja asiantuntemusta tarvitsematta lähettää lasta tai perhettä läheskään aina näihin palveluihin 
(taulukko 2). Yhteisen toimintamallin kautta myös ymmärrys lasten ja perheiden hyvinvointiin 
käytettävissä olevista resursseista ja mahdollisuuksista on lisääntynyt, ja koko palvelujärjestelmä 
on oikeasti asiakassuuntautunut. 

Yhteisellä toimintakäytännöllä, johon kaikki alueen toimijat ovat sitoutuneet, on myös taloudel-
lisia vaikutuksia. Vaikka Lapset puheeksi -toimintamalli on laajemmin ollut seudulla käytössä vas-
ta runsaan vuoden, korjaavien palvelujen kuormitus alkoi vähentyä vuonna 2013 ja vähentyi sel-
västi vuoden 2014 aikana (taulukko 2). Taulukko 3 osoittaa, että resursseja on jo lisätty varhaiseen 
tukeen, jonka vaikutukset näkyvät pitemmän ajan kuluessa. Korjaavien palvelujen tarpeen vähen-
tyminen ennakoi myös kustannuskehityksen taittumista näissä palveluissa ja mahdollistaa voima-
varojen suuntaamisen ennaltaehkäiseviin toimiin ja varhaiseen tukemiseen. 

Taulukko 2. 
Lastensuojelun toimintalukuja sekä muutokset vuosina 2012–2014 lukumäärinä ja prosentteina Raahen seudun 
hyvinvointikuntayhtymässä 

Vuosi Lasten- 
suojelu- 

ilmoitukset 

Lasten- 
suojelu-  
tarpeen  

selvitykset 

Aloitetut 
asiak-

kuudet 

Kiireelliset  
sijoitukset

Kiireellisen 
sijoituksen 

jatko- 
päätökset

Avohuollon 
sijoitukset 

(myös jatko-
päätöksiä)

Huostaan- 
ottohake-

mukset  
hallinto- 

oikeudelle

2012 818 171 102 45 20 38 14

2013 783 163 80 38 31 29 19

2014 610 82 43 30 15 36 6

Muutos –208 –89 –59 –15 –5 –2 –8

Muutos –25 % –52 % –58 % –33 % –25 % –5% –57 %
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Taulukko 3. 
Lastensuojelun kustannukset (1000 €, netto) toiminnan mukaan Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymässä vuo-
sina 2011–2014 ja talousarvioissa 2015

Palvelumuoto 2011 2012 2013 2014 TA 2015

Ehkäisevä lastensuojelu 
(lapsiperheiden kotipalvelu) 76 66 83 224 380

Lapsiperheiden sosiaalityö ja -päivystys 583 605 658 650 692

Lastensuojelun avohuollon tukitoimet (perhetyö, tukihenkilö- ja  
tukiperhetoiminta, taloudellinen tuki, tukiasuminen ja turvakoti) 828 1 035 1 112 1 116 944

Kodin ulkopuolelle sijoitetut 2 425 2 751 3 041 3 449 3 007

– perhehoito 516 622 928 1 143 984

– laitokset 1 909 2 129 2 113 2 306 2 023

Jälkihuolto 115 195 194 182 203

Perheneuvola 447 555 518 500 527

Lastenvalvoja 74 56 59 63 62

Yhteensä 4 547 5 264 5 663 6 183 5 816

Raahen seutu mallina maakunnalle
Pohjois-Pohjanmaan maakunnan hyvinvointiohjelman (Pohjois-Pohjanmaan liitto 2007) toi-
meenpanemiseksi on laadittu hyvinvointisopimus (Pohjois-Pohjanmaan liitto 2013), jonka kun-
nat ovat hyväksyneet joko valtuustossa tai hallituksessa ja allekirjoittaneet sen. Sopimuksessa kun-
nat ovat sitoutuneet toteuttamaan valittuja hyviä käytäntöjä, joista yksi on Lapset puheeksi -toi-
mintamallin toteuttaminen kunnassa. 

Toiminta käynnistyi maakuntatasolla 1.10.2013, ja vuoden 2014 loppuun mennessä yhteensä 25 
kuntaa (mukana mm. Oulun kaupunki) oli sitoutunut samankaltaiseen työhön, jota Raahen seu-
dulla on tehty. Runsaan vuoden aikana alueelle on saatu 110 uutta kouluttajaa. Keväällä 2015 kou-
lutettiin lisää, jolloin kouluttajia on jo 190. Maakunnan 25 kuntaan on saatu vuodessa noin 2000 
menetelmäosaajaa kaikille palvelusektoreille perus- ja erityispalveluihin. Varovaisesti arvioiden 
uusia toimintamalleja on käytetty vähintään 4 000 perheen kanssa. Perheiltä saatu palaute tukee 
toiminnan jatkamista. 

Alueelliset koulutukset ovat monialaisia, jotka tukevat yhteisten toimintamallien luomista. 
Kaikki kunnat tai kaupungit ovat mukana johtoryhmätyöskentelyssä joko oman johtoryhmänsä 
tai alueensa kuntayhtymän kautta. Ryhmien tavoitteena on määrittää, ohjata, tukea ja seurata ke-
hittämistyön toteutumista. Myös poliittiset päättäjät pyritään pitämään tietoisina työn etenemi-
sestä säännöllisen tiedottamisen avulla. 

Muutostyö kohdentuu kaikkiin toimijoihin työntekijätasosta johtoon. Jokaisella taholla on oma 
konkreettinen tehtävänsä tässä rakenteisiin ja toimintoihin kohdentuvassa kehittämistyössä. Kaik-
kien palveluiden prosessit kuvataan ja niihin implementoidaan yhteiset työmenetelmät ja toimin-
tamallit. Samalla varmistetaan, että jo toimivat, aiemmin kehitetyt käytännöt säilyvät osana perus-
työtä. 

Työn tueksi rakennetaan alueellista johtoryhmää, jonka työskentely käynnistyy kevään 2015 ai-
kana. Kaikissa työryhmäkäytännöissä käytetään työkokouksia, joiden tehtäviin on sisäänraken-



96

nettu kehitteillä olevan rakenteellisen työn eteenpäin vieminen. Lapin ja Oulun yliopistot ovat si-
toutuneet tutkimukseen ja tiedon tuottamiseen toimintakokonaisuuden kehittämisessä. Rahoitus 
tutkimukseen on vielä auki. 

Rakenteelliseen työhön ja palveluiden kehittämiseen pyritään samaan mukaan lapsiperheitä ja 
kuntalaisia. Paikalliset lehdet ovat tiedottaneet toiminnasta ja palveluiden kehittämisestä. Syksyn 
2014 aikana Pohjois-Pohjanmaalla aloitetaan kehittäjäasiakastoiminta, jolla pyritään saamaan 
asiak kaita osallisiksi palveluiden kehittämiseen. Tähän liittyen ensimmäiset perhekahvilat on to-
teutettu marraskuun lopussa Raahessa ja Ylivieskassa. Kehittämistyötä tehdään yhteistyössä mui-
den hanketoimijoiden, mm. alueella käynnissä olevan Lasten Kaste -hankkeen kanssa.

Onnistumisia ja haasteita 
Raahen seudun kehittämistyö on toteutettu ilman erillisrahoitusta kuntayhtymän ja kuntien jo 
käytössä olevien voimavarojen puitteissa. Se on toisaalta ollut koko toiminnan vahvuus, mutta 
luonnollisesti se on myös ollut haasteellista. Asiantuntija-apua on ostettu koulutukseen, mutta se-
kin ilman ulkopuolista rahoitusta. Liikkeellelähdössä tärkeä asiantuntijaresurssi oli THL:n FT 
Mika Niemelä. 

Toiminnan eteenpäin menon kannalta on ollut olennaista kuntayhtymän strateginen ote sekä 
kuntien johdon sitoutuminen alueelliseen lasten ja perheiden palvelujen kehittämiseen ja toimin-
tamallin toteuttamiseen. Kokemus on osoittanut, että hyviä ja tärkeäksi koettuja asioita voidaan 
tehdä ja toimintaa kehittää ilman ulkopuolista rahoitustakin, kun siihen on tahtoa ja löytyy tar-
vittavaa osaamista. 

Kehittämistyö on herättänyt myös vastustusta, jonka pohjana on ollut mm. pelko ammattikun-
nalle kuulumattomien tehtävien lisääntymisestä tai epäilys oikeudesta kysyä vanhemmilta heidän 
perhe-elämäänsä koskevia asioita. Maakunnallista työtä on välillä vaikeuttanut rahoitukseen ja 
sen jatkuvuuteen liittyvä epävarmuus. Toiminnan jatkumisen kannalta olennainen asia on viime 
kädessä ollut johdon sitoutuminen ja selvä viesti toimintamallin viemisestä käytäntöön.  
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Lempäälä on runsaan 22 000 asukkaan voimakkaasti kasvava kunta Tampereen eteläisellä 
kaupunkiseudulla. Kunnan kautta kulkee Tampereen Helsinkiin yhdistävä valtatie 3 ja 
sen asemalle pysähtyy päivittäin toistakymmentä etelään kohti Helsinkiä ja pohjoiseen 
Tampereelle kulkevaa junaa. Tampereen ydinkeskusta on noin kymmenen minuutin ju-

namatkan päässä, Helsingin Rautatientori ripeimmillään runsaan puolentoista tunnin. Lempäälä 
on myös joulukuussa 2006 avatun liikekaupunki Ideaparkin koti, vuonna 2009 Suomen luovim-
maksi valittu kunta, kokoluokassaan poikkeuksellisen aktiivinen ja monipuolinen toimija Suomen 
kansainvälisessä kehitysyhteistyössä sekä omien toimintatapojensa pitkäjänteinen kehittäjä yhteis-
työssä yliopistojen, tutkimuslaitosten ja muiden uuden osaamisen tuottamiselle omistautuvien ta-
hojen kanssa. Tämän kaiken perusteella lienee ilmeistä, ettei Lempäälää ole mitenkään mahdol-
lista pitää tyypillisenä tai ainakaan tavanomaisena suomalaisena kuntana.

Kuvatun kaltaisten tekijöiden synnyttämä omintakeisuus on erottamaton osa sitä prosessia, jol-
la Lempäälässä lähdettiin syksyllä 2012 työstämään ajatusta tulevaisuuden koulusta. Prosessin ta-
kana on toki muitakin merkittäviä tekijöitä. Eräs tässä tapauksessa keskeisimmistä koskee kysy-
mystä kouluikäisten ikäluokkien koosta. Tämä puolestaan kytkeytyy kunnan odotettavissa ole-
vaan väestökehitykseen ja käytännössä siihen, millaisten tekijöiden vaikutuksesta Lempäälä koe-
taan houkuttelevaksi muuttokohteeksi sekä nyt että tulevaisuudessa. Jokaisen kunnan tavoitteena 
on väkiluvun kestävä kasvu. Se ymmärretään elinvoimaisen ja dynaamisen kunnan merkiksi, mut-
ta kasvutavoitteen ja erityisesti muuttoliikkeen synnyttämän kasvutavoitteen takana on myös hy-
vin praktinen syy.

Suomalaiset ikääntyvät, jolloin erityisesti nuoria, mahdollisesti korkeasti koulutettuja ja sellai-
sina hyvin ansaitsevia lapsiperheitä puoleensa vetävät kunnat kohentavat voimakkaalla sisään 
muutolla omaa huoltosuhdettaan. Tämä tie vakaaseen huoltosuhteeseen ei tosin ole ongelmaton12. 
Perinteisesti yhdyskuntien ja palvelujärjestelmien suunnittelijat ovat pitäneet kestävänä kasvuna 
noin yhden prosentin väestölisäystä vuodessa. Suurempi kasvu, etenkin jatkuessaan vuodesta toi-

12 Tarkasti ottaen nuorten perheiden muutto kuntaan lieventää sen ”vanhushuoltosuhdetta” (old age depen-
cency ratio) mutta ei useinkaan ”lapsihuoltosuhdetta” (infant age dependency ratio). Jälkimmäisen tekee ongel-
malliseksi kaiken lisäksi se, että nuoret aikuiset muuttavat Lempäälän kaltaisista suurten kaupunkiseutujen reu-
na-alueen kunnista usein ensin muualle opiskelemaan ja mahdollisesti aloittamaan valmistumisen jälkeisen työ-
uransa jälleen toisaalla. Mahdollinen paluumuutto tapahtuu vasta vuosien viiveellä, ja hyvin tyypillisesti erilaisia 
lasten ja nuorten palveluja tarvitsevan jälkikasvun kanssa.

Ilari Karppi: 

Kylä keskelle koulua? Tulevaisuuden   oppimisympäristön visiointia kunnassa
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seen, rasittaa sekä kaavoitusta että infrastruktuurin, kuten väylien, vesijohto- ja viemäriverkkojen 
mutta myös koulujen suunnittelua, rakentamista, laajentamista ja ylläpitoa. Lempäälän vuotuinen 
väestönkasvu on ylittänyt kestäväksi näin ymmärretyn kasvun rajan jo vuosien ajan, ja konserva-
tiivinenkin kasvuarvio myös tulevaisuutta silmällä pitäen on lähempänä kahta kuin yhtä prosent-
tia.

Hyvänä esimerkkinä Lempäälän väestönkasvun voimakkuudesta ja vaikeasta ennakoitavuudes-
ta on Tilastokeskuksen vuonna 2003 laatiman väestöennusteen kyseenalainen osumatarkkuus. 
Lempäälälle siinä vuodelle 2030 projisoitu väestömäärä näyttäisi nykyisten kasvulukujen valossa 
tulevan täyteen jo vuonna 2015. Tulevan palvelutuotannon suunnittelussa ei olekaan ollut mah-
dollista tukeutua virallisiin ennustelukuihin, vaan kunnassa on ollut välttämätöntä luoda omista 
lähtökohdista, omaan tilanneanalyysiin perustuva ja omien tulevaisuusnäkemyksien mukaisesti 
rakentuva käsitys tulevien palvelujen tuottamisen perusteista. Kun tämä ennusteet rikkova kasvu 
yhdistyy lapsiperheisiin painottuvaan sisäänmuuttoon, ovat paineet kiihdyttää lapsille ja nuorille 
suunnattujen palvelujen tuottamista nousseet entisestään. Tämä asettaa haasteen koko sille suun-
nittelujärjestelmälle, joka kytkeytyy lapsille ja nuorille tarjottavien hyvien kasvu- ja oppimisym-
päristöjen tuottamiseen.

Sektoroitunut hallinta haasteen edessä 
Ongelmaksi tällaiseen haasteeseen vastattaessa nousee helposti toisistaan erillisiin vastuualueisiin 
jakamamme päätöksentekojärjestelmä, jonka haluamme uskoa toimivan rationaalisesti. Tosin täl-
laisen uskon perusteet osoittautuvat varsin usein pitämättömiksi (ks. esim. Vartola 2010). Bruno 
Latourin (2006) kuuluisan kiteytyksen mukaan emme koskaan ole olleet moderneja koko ”mo-
derniksi” kutsutun ja rationaalisen, standardoidun suurtuotannon etuja tavoitelleen yhteiskunnal-
lisen kehitysvaiheen aikana.

”Moderniin” sisältyi myös ajatus erikoistumisen ja eriytymisen kautta saavutettavasta tehokkuu-
desta. Tämä on näkynyt niin tavassamme rakentaa yhdyskuntia kuin myös koko yhteiskunnan ja 
sen eri laitosten hallinnassa. Lempäälän edellä kuvatut omat tilanneanalyysit voidaan sen sijaan 
nähdä keinona murtaa rationaalisesti aseteltuja moderneja sektorirajoja ja tuottaa paikallisesti re-
levanttia ymmärrystä kahdestakin merkittävästä asiasta: (1) siitä, mikä on lasten ja nuorten kas-
vua tukevien palvelujen tulevan tuottamisen volyymi, ja – vähin erin ja edellisen tuotantotarpeita 
koskevan näkemyksen pohjalta – (2) siitä, mitä uudenlaisilla palvelujen järjestämismuodoilla voi-
taisiin mahdollisesti saavuttaa. Nämä kysymykset olivat keskeisesti läsnä Lempäälän tulevaisuu-
den koulu -prosessissa.

Prosessi käynnistyi lähtötilanteen analyysilla, joka tuotti hyvin odotusten mukaisen kuvan mo-
dernin hallintojärjestelmän toiminnasta. ”Analyysi” on juhlava ilmaus viikoittain pidetyille, noin 
puolitoista tuntia kestäneille kokouksille, jotka järjestettiin Lempäälän keskusta-alueen kehittämi-
selle omistetussa, tulevaisuuslaboratorioksi kutsutussa työskentelytilassa13. Näissä kokoontumisis-

13 Näin myös tulevaisuuden koulun -prosessi sai vähintäänkin ajatuksellisen kytkennän keskustan kehittämis-
hankkeeseen, vaikka koulua sovitettiin ajatusharjoituksena useampaankin tulevina vuosina mahdollisen suun-
nittelun ja rakentamisen kohteeksi tulevaan ympäristöön. Toisaalta keskustasuunnitelmaan oleellisesti kuuluva 
ajatus yhdyskuntarakenteen tiivistämisestä rautatien tuntumaan merkitsee toteutuessaan keskustan asukasmää-
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sa erityisesti erilaisten lapsille ja nuorille kohdennettujen palvelujen parissa työskentelevät am-
mattilaiset avasivat työnsä sisältöjä toisilla sektoreilla työskenteleville kollegoillensa. Läsnä oli lap-
sille ja nuorille suunnatun viranomaistoiminnan ja kasvatustyön koko kirjo lastenvalvojasta per-
he- ja nuorisotyöhön, koulujärjestelmään varhaiskasvatuksesta lukioon sekä seurakunnan nuo-
risotyöhön.

Kokoontumisissa perehdyttiin myös vammaistyöhön, nuorisolääkärin toimintaan ja vanhuspal-
veluihin, mikä kertoo prosessin tavoitteesta rakentaa laaja-alaista ymmärrystä Lempäälän palve-
lujärjestelmästä. Istuntoihin osallistui myös kunnan keskeistä luottamushenkilö- ja viranhaltija-
johtoa samoin kuin kokoonpanoltaan vaihteleva joukko yliopisto- ja tutkimuslaitosmaailman 
edustajia. Keskustelujen käyteaineeksi saatiin myös runsaasti tilannekuvan rakentamista palvele-
vaa tilastoaineistoa kunnan kokoamista tietovarannoista. Keskustelua ylläpiti ja asioiden käsitte-
lyä rytmitti koordinaattori, joka fasilitoi myös keskustan kehittämishankkeen vaatimaa visiotyös-
kentelyä.

Analyysivaihe kesti vuoden 2013 tammikuusta saman vuoden alkukesään. Sen rinnalla ryhmän 
kokoontumisiin osallistunut arkkitehti Eero Lundén prosessoi yläasteikäisten koululaisten kanssa 
heidän näkemyksiään ihanteellisesta tulevaisuuden koulusta. Joukko oppilaita saapui kesäkuussa 
2013, lukukauden jo päätyttyä, esittelemään tämän työskentelyn tuloksia koulutyöryhmälle. Muil-
ta osin analyysivaihe oli määritelty jo prosessin alussa korostetun ei-tekniseksi osaksi työskente-
lyä, mikä tarkoitti sitä, että koko kevät oli varattu prosessissa mukana olevien keskinäiselle oppi-
miselle työstä, jota tehdään lasten ja nuorten palvelujen ja kasvamisen tuen parissa. Lapsi- ja nuo-
risoasioiden parissa työskentelevät ammattilaiset oppivat toistensa työnkuvista ja muut prosessin 
osalliset, tulevalle koululle hahmoa jäsentämässä ollut arkkitehti mukaan lukien, lasten ja nuorten 
asioita käsittelevien tehtävien ja niitä sääntelevän normipohjan valtavasta kirjosta. 

Työn vaiheistuksen vuoksi ensimmäiset hahmotelmat siitä, millaisista ja kuinka järjestetyistä 
konkreettisista tiloista ja rakennuksista tulevaisuuden koulu voisi Lempäälän tapauksessa koos-
tua, esiteltiin tulevaisuuden koulu -prosessissa vasta loppusyksystä 2013. Järjestys oli ehdottoman 
perusteltu. Perinteisin tavoin järjestetyt koulut ovat mitä suurimmassa määrin funktionaalisia 
”tyyppiympäristöjä”, joiden rakenne heijastelee koulun miellettyä kasvatustehtävää ja sen lohkou-
tumista tämän tehtävän mukaisiksi toiminnoiksi, joille kullekin osoitetaan oma tilansa. Nyt raken-
teeseen heijastuvia tarpeita päästiin purkamaan osiinsa miettimällä aluksi, kuinka kasvatustehtä-
vää palvelevat toiminnot voitaisiin hahmottaa, tarvittaessa totunnaisesta poiketen. Toimintojen 
fyysinen sijoittelu suhteessa toisiinsa haluttiin tehdä vasta tämän jälkeen.

Esimerkit viime vuosina toteutetuista kouluhankkeista antavat viitteen siitä, että mikäli tällais-
ta hahmottamis- ja jäsentämistyötä on tehty, sen ei juuri ole annettu vaikuttaa siihen, millaisiksi 
koulut on rakennettu. Mikäli koulut halutaan nähdä korostetusti ”järjestyksen tiloina” (luokka-as-
teet erillään toisistaan, opetustilat erillään ei-opetustiloista jne.), ei tämä voi olla heijastumatta 
koulun muotokieleen. Sanoihan Michel Foucault jo vuosikymmeniä sitten vankiloiden muistut-
tavan tehtaita, kouluja, varuskuntia ja sairaaloita – jotka kaikki puolestaan muistuttavat vankiloi-
ta (Droit 1975). Olipa kyse sitten konkreettisista rakennuksista tai niihin sijoittuvista toiminnois-
ta, osa järjestyksen tilojen muotoutumista on klassiseen byrokratiaan sisältyvä ajatus selvästi mää-

rän kasvua ja sitä kautta tarvetta kehittää myös ydinkeskustassa lasten ja nuorten palveluja, koulu niiden joukos-
sa.
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ritellyistä vastuualueista ja niitä säätelevistä normistoista. Ei ihme, että klassinen byrokratia on 
vahvimmillaan pidettäessä yhteiskuntaa koossa poliisin, armeijan ja verotuksen tai vahvasti sää-
döstetyn tehtäväkentän kuten sosiaalitoimen piirissä (ks. Vartola 2010, 37). 

Selvät lainsäädäntöaloittain jäsentyvät käskyvaltasuhteet luovat kuitenkin myös merkittäviä in-
formaatiokatveita ilman, että mikään yksittäinen toimielin tai kukaan yksittäinen viranhaltija sel-
laisia haluaisi rakentaa. Lempäälän lasten ja nuorten hyvinvoinnin parissa työskentelevät nostivat 
tämän ongelman esiin heti Tulevaisuuden koulu -prosessissa alussa. He jakoivat yhdessä huolen 
siitä, etteivät he tehtäviään hoitaessaan pysty perehtymään – ainakaan asian vakavuuden huo-
mioiden – riittävän syvällisesti toistensa näkökulmiin käsiteltävänä olevista asioista. Erilaiset vi-
ranomaistehtävien hoitoon oleellisesti kuuluvat salassapitosäädökset ja niiden todellista vaikutta-
vuutta tiukentavat, vuosien mittaan synnytetyt käytännöt ovat lujittaneet hallinnon eri sektorei-
den välisiä rajoja, jolloin on syntynyt erillisten toimintojen matriisi tai kennosto, johon (tässä ta-
pauksessa) lasten ja nuorten hyvää ja turvallista kasvua ja kehitystä mahdollisesti uhkaavat ongel-
mat olisi pystyttävä sovittamaan.

Kasvua ja kehitystä tukevia yhdyskuntia rakentamaan
Kuvatun kaltainen lokeroituminen ei rasita vain hallinnon jäsentymistä. James Howard Kunstler 
nauttii suurta suosioita amerikkalaisessa uuden urbanismin liikkeessä, joka on noussut vastusta-
maan erityisesti yhdyskuntarakenteiden hajautumista (engl. sprawl). Yhtenä hajautumiseen joh-
taneena syynä nähdään eri alueiden liiallinen toiminnallinen eriyttäminen, jota arkkitehtuurin 
modernistit ovat perinteisesti kannattaneet. Kunstler kiteyttää vuonna 2013 julkaistussa kirjoituk-
sessaan Landscape urbanism: the zombies of Gund Hall14 go forth to eat America’s brains arkkiteh-
tuuriin ja sen opetukseen heijastuvan ”modernin ongelman”. Hänen mukaansa yhdyskunnat ja 
niissä elettävän todellisen elämän ulkopuolelleen sulkenut moderni liike päätyi 1900-luvun lop-
pua kohti asettamaan arkkitehdin erinomaisuuden kriteeriksi kyvyn narsistisen asennoitumisen 
tämän omaan nerokkuuteen. Tämä tietenkin vapautti ”erinomaiseksi” itsensä mieltävän arkkiteh-
din kuulemasta erilaisten käyttäjäryhmien näkemyksiä suunnittelun tarkoitusperistä – ellei perä-
ti tehnyt tällaisesta kuulemisesta suorastaan naurettavaa ja vähintäänkin ammatillisesti epäilyttä-
vää.

Seuraukset näkyvät. Arkkitehdin työhön on nivoutunut uudenlainen sankaruuden aura, jota ei 
ansaita tekemällä erinomaista arkiympäristöä, vaan tuottamalla wau-arkkitehtuuriksi kutsuttavia 
luomuksia. Niillä tähtiarkkitehdin (engl. starchitect) aseman ovat ansainneet muun muassa Zaha 
Hadid, Rem Koolhaas ja César Pelli. ”Starkkitehteihin” luetaan myös suomalaistaustainen Eero 
Saarinen tai Tampereen ratapihan päälle uutta kaupunkirakennetta hahmotellut Daniel Libeskind. 
Tähtiarkkitehtuuri on mittakaavaltaan ja -suhteiltaan, muotokieleltään, materiaalivalinnoiltaan 
sekä usein muuhun rakennettuun ympäristöön kohdistuvalta röyhkeydeltään sen laatuista, että 
sille ei suunnitteluvaiheessa juuri kannata etsiä kansalaisten, rakennetun ympäristön loppukäyt-
täjien ja hankkeiden viimekätisten maksajien hyväksyntää. Samaan aikaan hyvää arkiympäristöä 
tuottamaan pyrkivä arkkitehtikunnan valtava enemmistö näkee paljon vaivaa kuullakseen käyttä-

14 Harvardin yliopiston arkkitehtikoulu Graduate School of Design, GSD.
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jien ääntä tarkoituksenaan tuottaa arkkitehtuuria ja yhdyskuntarakennetta, joka on merkityksel-
listä päivittäin elettävän elämän materiaalisina puitteina.

Hyvää elämää kannattelevan ympäristömme suunnittelua ja kehittämistä vaanii joka tapaukses-
sa lokeroitumisen uhka, tulee se sitten hallintokäytännöistä tai liiallisesta näppäryydestä raken-
nettaessa virastokomplekseja, kouluja tai muita konkreettisia rakenteita, joissa hallinnon ajatel-
laan kohtaavan kansalaiset. Pahimmillaan rationaalis-byrokraattiset käytännöt ja niitä palvelevat 
rakenteet (fyysiset ja hallinnolliset) pilkkovat elämäämme väistämättä kohdistuvat kriisit ja ongel-
mat näiden lokeroiden mukaisiksi tai niihin sovitettaviksi. Tässäkään ei ole kyse välttämättä yk-
sittäisten viranomaisten pahasta tahdosta, vaan lokerot ovat tulosta niiden toimintaa ohjaavasta 
lainsäädännöstä, sitä täsmentävästä hallintotavasta ja lopulta toimintaa itseään jäsentävistä virka-
mieskäytännöistä. Liian monumentaaliseksi muovatut ja wau-elementtejä sisältävät ympäristöt 
voivat osaltaan vahvistaa niissä työskentelevien toimijoiden käsitystä omasta erinomaisuudestaan 
– ikään kuin tilojen nerokkaat luojat siirtäisivät osan omasta erehtymättömyyden ja itseriittoisuu-
den aurastaan myös niiden käyttäjille.

Tällaisia kiistatta kärjistettyjä arkkitehtuurin sekä yhdyskuntien suunnittelun ja hallinnoinnin 
käytäntöjä voidaan toki aktiivisesti rikkoa. Lempäälässä tähän tähtäävä prosessi käynnistettiin yh-
dyskuntasuunnittelun osalta jo kymmenkunta vuotta sitten syksyllä 2005, jolloin kunnanvaltuus-
to kokoontui keskustelemaan kuntakeskustan kehittämisen periaatteellisista linjauksista. Käsitte-
lyssä oli tuolloin eteväksi tiedetyltä arkkitehdiltä tilattu ja juuri valmistunut suunnitelma keskus-
tan kehittämiseksi. Yhdessä ja samassa kokouksessa valtuutetut ottivat suunnitelman vastaan, siir-
sivät sen syrjään ja päättivät alkaa valmistella jotakin toistaiseksi tuntematonta lähestymistapaa, 
jolla vastattaisiin Lempäälän yhdyskuntasuunnittelun tuleviin tarpeisiin (ks. Karppi & Takala 
2009). Erityisesti ratkaistavana haasteena oli kehittää menetelmä, jolla päätöksentekojärjestelmä 
voitaisiin sitouttaa tulevien kehittämislinjausten taakse. Lempäälässä toteutettu ratkaisu oli avata 
yhdyskuntasuunnittelu laajalle kuntalaiskeskustelulle jo aseteltaessa tulevan suunnittelun tavoit-
teita. 

Ratkaisu ei vaikuta radikaalilta, vaan pikemminkin hyvin perinteiseltä. Paikallinen demokratia 
voi olla luonteeltaan suorempaa ja osallistavampaa kuin kansanvalta kokonaisen kansakunnan ta-
solla, koska päätöksenteon kohteena olevat asiat ovat lähempänä kaikkien kotiovea. Tämän oival-
luksen seurannaisvaikutukset synnyttivät työtavan, jota käsitellään laajemmin seuraavassa luvus-
sa ja jonka vaikutuksesta myös uuden, tulevaisuuteen katsovan koulun ideoimiseksi käynnistetyl-
le prosessille oli tarjolla aivan erityiset, eri käyttäjä- ja toimijaryhmien kehittämistyön osaksi otta-
mista korostaneet puitteet. Tämä osoittaa hyvin, kuinka kokonaista yhteisöä, ei vain sen eri osasia 
(koulu ja yleensä lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä palvelevat toiminnot niiden joukossa) ke-
hitettäessä kehittämistyön eri osaset liittyvät toisiinsa. Mikäli, kuten James Howard Kunstler mie-
lestäni oikeaan osuen väittää, haavekuva modernista johti periaatteellisesta kokonaisvaltaisen ra-
tionalismin tavoittelustaan huolimatta toimintojen eriytymiseen niin hallintorakenteissa kuin toi-
mintojen fyysisten sijaintien tasolla, oltiin Lempäälässä nyt korjaamassa modernin ylilyöntejä. Li-
säksi tämä tehtiin enemmän uuden urbanismin liikkeen hengessä kuin siellä ainakaan aluksi ehkä 
ymmärrettiinkään.

Lempäälän kehittäjät eivät suinkaan ole yksin oikaisemassa modernismin vuosikymmenten vi-
noutumia. Kaupunkisuunnittelijoita ja suunnittelun tutkijoita ympäri maailman yhdistävän Ur-
ban Planning Groupin piirissä aktiivisesti vaikuttava Klaus Philipsen kirjoitti elokuussa 2014 omal-
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la Community Architect -sivustollaan koulujen merkityksestä omintakeisten, toimivien paikkojen 
synnyttäjinä. Hän nosti esiin Baltimoren yli kahden miljardin dollarin koulurakennusbudjetin 
seuraavalle kymmenelle vuodelle ja päätyi esittämään seuraavan kysymyksen. Kuinka tällainen ra-
hamäärä (muiden koulun toiminnan volyymejä kuvaavien tekijöiden ohessa) voisi olla olematta 
merkittävässä asemassa, ei ainoastaan yhteisön kasvatukselle ja koulutukselle, vaan myös sen ta-
louskehitykselle, kaupungin sosiaaliselle uusiutumiselle ja yhdyskuntarakenteelle? 

Myös Philipsen kytkee toisiinsa modernin yhteiskunnan toiminnallisen eriytymisen ja yhdys-
kuntarakenteen hajautumisen ja löytää sitä kautta perusteet virittää huolestuneen keskustelun sii-
tä, millaisia vaikutuksia koulujen kehittämiseen suunnatuilla varoilla pahimmillaan mutta myös 
parhaimmillaan voidaan saada aikaan. Hänen mukaansa oleellista on, ettei koulua nähdä erillise-
nä, siiloutuneena toimintana, jolla ei ole välittömiä vaikutuksia muuhun kuin tapaan, jolla koulua 
käydään ja asioita opitaan (tai huonommassa tapauksessa: opetetaan). Sama siilojen tai edellä mai-
nittujen lokeroiden purkamisen tarve koskee myös muita lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä tu-
kevaa toimintaa: ne eivät ole irrallinen osa yhteisöjen kehitystä, jolloin niiden paikka ei ole irral-
laan paikoista, joissa ja joihin yhdyskuntarakennetta ollaan kehittämässä. Avainkysymys tällöin 
on, kuinka niin Suomessa kuin Yhdysvalloissakin viime vuosina kohdattu tarve tiivistää liiallises-
ti hajautunutta yhdyskuntarakennetta vaikuttaa kysymykseen koulun ja vastaavien palvelujen si-
joittamisesta: hyödynnetäänkö niiden vetovoimavaikutusta mahdollisuuksien mukaan toiminto-
jen kokoamiseen yhdyskuntarakenteen parhaiten saavutettavissa oleviin solmukohtiin vai teh-
däänkö niistä magneetteja, jotka vetävät yhdyskuntarakennetta hajalle ja vaikeuttavat tiivistämis-
tä? 

Philipsen käy läpi esimerkkejä avoimesta koulusuunnittelusta, jolle haasteita synnyttävät niin 
Yhdysvalloissa kuin valitettavasti nyt myös Suomessa tapahtuneet vakavat kouluja kohdanneet vä-
kivaltatapaukset. Koulut eivät kuitenkaan voi sulkeutua muulta maailmalta, kuten Philipsen ku-
vaavasti osoittaa kertoessaan, kuinka vähiten yhteisön kannalta houkutteleviksi kouluympäris-
töiksi koetaan 1970-luvun muusta yhdyskuntarakenteesta erilleen vedetyt, vain koulutarkoituk-
seen tehdyt matalat ja bunkkerimaiset rakennelmat. Tosin juuri näistä syistä niistä varmasti on 
helpoin tehdä vihamieliseksi koetulta ulkomaailmalta puolustettavissa olevaa tilaa. Täysin toisen-
laista tehtävää yhteisölle voivat toimittaa kaupunkien muuhun korttelirakenteeseen integroidut, 
useampikerroksiset koulut, jotka valmistumisajankohtinaan ovat usein olleet kansansivistyksen 
erityisiä maamerkkejä. Yhdyskuntarakenteessa kiinni oleva integroitu koulumuoto on yleisem-
män yhteiskuntapolitiikan instrumenttina jotakin muuta kuin siitä erillään oleva bunkkerikoulu. 
Yhdyskuntarakenteessa sijaitseva koulu haastaa ylläpitämään sen ympärillä olevan maailman tur-
vallisena kaikille, niin koululaisille, heidän läheisilleen kuin opettajillekin. Bunkkerikoulu voidaan 
suojata riippumatta siitä, millaisen barbarian sallitaan päästä valloilleen sen ulkopuolisessa maail-
massa.

Tästä näkökulmasta vanha sanonta ”kirkko (tai miksei myös koulu) keskellä kylää” onkin mah-
dollista muotoilla uusiksi. Tavoite rakentaa ”kylä keskelle koulua” on paljon enemmän kuin van-
hasta toteamuksesta johdettu sanaleikki. Se on yhteiskuntapoliittinen haaste siinä missä manifes-
ti modernin jälkeisen yhdyskunnan ja sitä ilmentävän uuden, toisinaan hämmästyttävän uusvan-
han hahmon (ks. Ellin 1999, 93) ottavan urbanismin toteuttamiseksi.
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Hääkivi tulevaisuuden koulu -prosessin työskentely-ympäristönä
Lempäälän keskustan kehittämisprosessin hermokeskuksena on Hääkiven nimellä tunnettu hir-
sirakennus, jossa myös tulevaisuuden koulun jäsentymistä pohtinut työryhmä kokoontui. Raken-
nus on varattu Lempäälän keskustan kehittämistyön tarpeisiin, ja sitä käyttää säännöllisiin istun-
toihinsa keskustan kehittämisen visioryhmä. Kuluvan vuosikymmenen alussa ryhmän työ koh-
distui erityisesti kehittämisvision laadintaan ja sen edellyttämään monimuotoiseen pohjatyöhön. 
Tässä työvaiheessa Hääkiveä, yhteisten keskustan kehittämiseksi järjestettävien tapaamisten tilaa, 
hyödynnettiin eräänlaisena pöytäkirjan, arkiston ja yhteisen muistin yhdistelmänä (ks. Karppi 
2012, 81). Koska kehittäjäryhmä kokoontui aina samassa tilassa, korvasi se muodollisen pöytäkir-
ja- tai muistioprosessin yhdessä tuottamillaan muistiinpanoilla, jotka kiinnitettiin kokoontumis-
tilan seinille. 

Tilana Hääkivi on yksi huone, jonka tärkeimmän työtilan muodostavat 20 väljään hevosenken-
käasetelmaan aseteltua nojatuolia. Yhteisen visioprosessia koskevan muistin tehtävää hoitavat ti-
lan seinät, joille ryhmän aikaansaannokset, suunnittelussa tarvittavat kartta-aineistot ja ryhmän 
työskentelyä sekä keskustan kehittämistä koskeva lehtikirjoittelu on aseteltu kaikkien nähtävillä 
olevaksi tietokannaksi – arkistoksi sanan varsinaisessa merkityksessä. Hääkiven omintakeisuus, 
sen tavanomaisista kunnallisen päätöksenteon ja sitä pohjustavan valmistelun tiloista poikkeava 
muoto ja sen piirissä työskentelevien ihmisten vakuuttuneisuus työmuodon tuottamista eduista 
synnyttävät yhdessä ilmapiirin ja toimimisen tavan, joka siirtyi myös tulevaisuuden koulu -pro-
sessin osallisiin. Tällaista siirtymää toki helpotti se, että prosessissa oli mukana useita aiempaa 
Hääkivi-kokemusta hankkineita osallistujia. Yli puolet osallistuneista oli kuitenkin prosessiin en-
simmäistä kertaa tullessaan myös Hääkivi-ensikertalaisia, joille tulevaisuuden koulu -työskente-
lyyn lähteminen merkitsi myös paikallisen työskentelymoodin omaksumista.

Hääkiven tehokkaan hyödyntämisen kannalta on oleellista – on puhe sitten keskustan kehittä-
misestä, tulevaisuuden koulun ideoinnista tai uudenlaisen palvelukeskittymän visioinnista – että 
tila on selvästi käyttäjilleen kodinomainen, turvallisuuden ja tasavertaisuuden tunnetta synnyttä-
vä. Lisäksi tila on lähtökohtaisesti avoin kaikille, jotka ovat valmiit viemään kunnan tulevaa kehit-
tämistyötä ja aivan erityisesti sen keskusta-alueen kehittämistä eteenpäin. Merkittävin työskente-
lymuoto, johon tällöin joudutaan sitoutumaan, on ennakkoluuloton ja kaikkien keskusteluun 
osallistuvien esittämät näkökulmat rakentavasti huomioiva keskustelu (ks. Karppi & Palander 
2013). Tällaiset puitteet noudattelevat pitkälti Jürgen Habermasin ihanteelliselle puhetilanteelle 
laatimia periaatteita: esitetyt argumentit tarjotaan yhteisölle vakavasti otettaviksi ja ne ansaitsevat 
tulla otetuiksi huomioon (ks. esim. Habermas 1994). 

Toimivien ja hyvän elin- ja kasvuympäristön tarjoavien yhdyskuntien kehittäminen on moni-
mutkaista. Sama pätee lasten ja nuorten palveluihin ja niiden innovatiiviseen kehittämiseen, joka 
ymmärrettävästi on osa hyvän kasvuympäristön rakentamista. Työskentely monimutkaisten ke-
hittämiskysymysten parissa on väistämättä työskentelyä erilaisten ja helposti risteävienkin intres-
sien parissa. Hääkivellä muotoutunutta työtapaa voidaankin pitää järjestelmänä, jolla pyritään 
luomaan yhteistä näkemystä, jollaista puolestaan tarvitaan erilaisia intressien sovitteluun ja niiden 
välisten rajapintojen hallintaan (ks. esim. O’Mahony & Bechky 2008). Siten Hääkivellä noudatet-
tava toimintatapa täyttää erityisen rajaorganisaation (boundary organisation) tunnusmerkit. Tasa-
vertaisen käsittelyn turvaamiseksi ja prosessin kulusta huolehtimiseksi ryhmällä on ollut kunta-
hallinnosta ja muista keskustan tulevan rakentamisen intressitahoista riippumaton fasilitaattori, 
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joka tuki ja rytmitti keskustelua myös kouluprosessissa. Keskeinen havainto, joka voidaan tehdä 
sekä keskustan kehittämishankkeesta että kouluprosessista saatavista kokemuksista on, että tilalla 
ja muilla fyysisillä järjestelyillä, jotka tarjoavat keskustelulle sen materiaaliset puitteet, on merki-
tystä myös tavoille, joilla tässä tilassa tapahtuvaa keskustelua käydään. 

Olen istunut keskustan kehittämistä pohtivan työryhmän kokoontumisissa ja sen neuvonpi-
doissa kuntapäättäjien, maanomistajien ja rakennusliikkeiden sekä näiden erilaisten kombinaa-
tioiden kanssa vuodenvaihteesta 2010–2011 lähtien. Olen seurannut myös tulevaisuuden koulua 
ja uuden ajan sivistyskeskittymää koskevien työryhmien kokoontumisia sekä ollut mukana yrittä-
jäjärjestön pohtiessa keskustan kehittämisen mahdollisuuksia. Näissä kokoontumisissa olen ke-
rännyt ainutlaatuista etnografista aineistoa prosessista, jossa laajan kehittämistehtävän edessä ole-
va paikallisyhteisö jäsentää kehittämishaasteitaan. Kaiken tämän on tehnyt mahdolliseksi kaksi 
tekijää. Suomen Akatemian asumisen tulevaisuuden tutkimusohjelma on tarjonnut taloudelliset 
puitteet ryhmällemme, joka tutkii yhdyskuntakehittämisen jatkuvuuksia ihmisten ja teknisten jär-
jestelmien kohtaamisen näkökulmasta. Lempäälän kunta puolestaan on ollut halukas oppimaan 
omista yhdyskuntakehittämistä koskevista toiminnoistaan ja jalostamaan niitä tutkimustiedon 
pohjalta, pitkäaikaisen tutkimuskumppanuuden puitteissa. Tämä on avannut tutkijoille pääsyn 
yhdyskuntakehittämistä pohjustaviin työvaiheisiin, jotka yleensä pysyvät tutkijoilta suljettuina.

Kokoontumispaikan turvallisuudentunnetta edistävä ilmapiiri rohkaisee osallistujia avoimeen 
keskusteluun. Sen lisäksi, että tunnetekijöillä on työstressiä lieventävä vaikutus, voivat ne par-
haimmillaan lieventää myös ryhmäajatteluksi (groupthink) kutsuttua ongelmaa. Sen piirteitä ovat 
ryhmän kyvyttömyys arvioida kriittisesti omaa työskentelyään ohjaavia perusolettamuksia, itse-
sensuuri, joka johtuu vääristyneistä käsityksistä ryhmän oletetusta yksimielisyydestä, sekä tämän 
yksimielisyyden kanssa ristiriidassa olevien ”toisinajattelijoiden” esittämien näkemyksien tukah-
duttaminen (Janis 1982). Ryhmäajattelua lujittavat lisäksi usein itse itsensä ajatusvahdiksi asetta-
mat jäsenet, jotka pyrkivät suojaamaan ryhmän johtajaa yksimielisyyttä horjuttavalta informaa-
tiolta. Ryhmäajattelua pyritään torjumaan luomalla ilmapiiri, joka kannustaa esittämään erilaisia 
näkemyksiä. Tämä Hääkivellä alusta lähtien noudatettaviin työmuotoihin sisällytetty työtapa kuu-
lui myös tulevaisuuden koulu -prosessin omaksumiin tekemisen tapoihin. Siihen osallistuvia roh-
kaistiin useaan otteeseen viestimään ryhmässä käytävistä keskusteluista omissa työyhteisöissään, 
synnyttämään uteliaisuutta prosessia kohtaan ja tuomaan ryhmän työskentelyyn sitä kautta uusia 
herätteitä.

Ryhmäajattelu tukahduttaa kriittistä keskustelua, jolloin sen vastaisen kamppailun kulmakive-
nä on ryhmän jäsenten rohkaiseminen tuomaan esiin haasteiden, mahdollisten vaihtoehtojen ja 
niiden varaan asettuvien käytettävissä olevien etenemisreittien yhdistelmiä. Asetelma eroaa rajus-
ti keskustelutavasta, jossa ryhmällä oletetaan olevan jokin valmiiksi hyväksytty toimintalinja, jon-
ka osaksi ryhmän jäsenet omilla kannatus- tai sitoutumispuheenvuoroillaan asettuvat. Ryhmäajat-
telun torjunnan ytimessä on puheenjohtaja tai kouluprosessin tapauksessa muodollisen päätök-
sentekorakenteen ulkopuolella oleva mutta laajemman keskustan kehittämisprosessin perinpoh-
jaisesti tunteva fasilitaattori. Hän voi sekä rohkaista keskustelua että pitää ryhmän ja sen piirissä 
käytävän keskustelun mahdollisimman avoimena tuomalla eri kokoontumisiin mukaan uusia 
osallistujia vieraileviksi tähdiksi, joilla ei välttämättä ole aiempaa liityntää prosessin kulkuun. Uu-
sien herätteiden tuleminen mukaan keskusteluun, tulevat ne sitten vierailijoilta tai ryhmän toi-
mintaan tiiviimmin osallistuvilta jäseniltä, vähentää riskiä, että viikoittaisissa kokoontumisissa 
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käytävä keskustelu alkaa referoida itse itseään ja pyöriä paikoillaan ja luoda omaa rinnakkaisto-
dellisuutta sen ongelmakentän ulkopuolelle, jonka prosessoimiseksi ryhmä työskentelynsä aloitti.

Kokousten viikoittainen rytmitys, joka osaltaan tarjoaa puitteet myös riittävän ajan varaamisel-
le eri asiakohtien ratkaisemiselle, on yksi ryhmän tavanomaisista kunnallisista päätöksentekoru-
tiineista poikkeava menettely. Kaikki tulevaisuuden koulu -ryhmän jäsenet ovat oman alansa 
asian tuntijoita, ja heidän keskinäisen yhteistoimintansa onnistuneisuus pitkälti säätelee sen, mis-
sä määrin heidän yhdessä muodostamansa toimijayhteisö voi katsoa luovansa lapsille ja nuorille 
tarjottavaa hyvää kasvu- ja oppimisympäristöä. Prosessin osallistujat jakoivat oman työnsä sisäl-
töä ja sen tekemistä palvelemaan muotoutuneita käytäntöjä koskevaa osaamistaan koko yhteisöl-
le teema-alue kerrallaan. Monet osallistujista olivat lisäksi ilahtuneita siitä, että sellaiset eri alojen 
asiantuntijat, joita he eivät tyypillisesti tehtävissään kohdanneet (esimerkiksi arkkitehti ja johta-
misprosessien tutkija), olivat kiinnostuneita kuulemaan heidän kokemuksistaan ja näkemyksis-
tään. Samalla he pystyivät paikantamaan erilaisia kattavan tilannekuvan rakentumista haittaavia 
ongelmia, joihin löydettävissä olevia ratkaisuja pystyttiin parhaissa tapauksissa laittamaan liik-
keelle jo Hääkiven tapaamisissa.

Hääkiven yleisten toimintaperiaatteiden mukaisesti myös tulevaisuuden koulu -prosessin myö-
tä saavutetut edistysaskeleet kirjattiin kaikkien nähtäviksi. Tämän lisäksi prosessin seuraavien as-
keleiden edellyttämät työvaiheet oli aikataulutettu etukäteen niin tarkasti kuin mahdollista ja nii-
den käsittelyyn tarvittava aika määriteltiin yhdessä. Istunnoissa koottu tieto linkitettiin aina mah-
dollisuuksien mukaan tilasto- ja muihin tietovarantoihin, joita myös aktiivisesti tuotettiin jokai-
sessa istunnossa. Erityisenä näkökulmana jokaisessa työvaiheessa oli se, kuinka käsittelyn myötä 
avautuvat näkökulmat lasten ja nuorten kasvamiseen, kehitykseen ja koulunkäyntiin liittyviin yh-
teistyön mahdollisuuksiin ja esteisiin eri toimijoiden välillä voitaisiin käsitellä uudenlaisen kou-
lun suunnittelutyössä. Vasta tämän perehtymisvaiheen jälkeen kesällä 2013 alkoi arkkitehti hah-
motella tulevaisuuden koulun toimintojen jäsentymistä tiloiksi.

Lopuksi: kylä keskelle koulua
Koulu ja sen kehittäminen ei ole muusta yhteiskunnan rakentamistyöstä irrallinen toiminto. Kou-
lu on merkittävä yhteiskunnallinen instituutio mutta myös konkreettinen rakenne, yhteisön eri-
laisten toimintojen solmukohta ja sen sivistystahdon näkyvä ilmentymä. Rakennelmana, kulttuu-
risen kerrostuman osana ja maisemaelementtinä sitä ei pidäkään irrottaa muusta yhdyskuntake-
hittämisestä. Myös näin voidaan ymmärtää ajatus kylästä keskellä koulua.

Moderni yhteiskunta ja sen funktionalistinen kehitysihanne uskoi toimintojen eriyttämiseen 
niin hallinnollisiin siiloihin kuin omille alueilleen yhdyskuntarakenteessa. Kutsutaanpa modernin 
jälkeisen ajan ilmiöitä postmoderniksi yhteiskuntamuodoksi tai uudeksi (tai neotraditionaalisek-
si) urbanismiksi, sen erottaa modernista yhteiskunnasta ja sen hallinnoinnista ajatus erilaisten ke-
hityskulkujen ja erilaisten toimintojen limittyneisyydestä. Tämä näkyy sekä päätösten aiempaa 
yhteistoiminnallisemmassa valmistelussa että hyviksi koettujen toimintaympäristöjen suunnitte-
lussa ja kehittämisessä erilaisia toimintoja sekoittamalla. Lempäälän tulevaisuuden koulu -proses-
sissa lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen kanssa työskentelevät ammattilaiset purkivat hallin-
non siilojen rajoja niin aktiivisesti kuin se keskustelun keinoin oli mahdollista. He avasivat työ-
käytäntöjään sekä toisilleen että yhdyskuntakehittäjille, jotka samaan aikaan kuin tulevaisuuden 
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koulu -prosessi oli käynnissä, tekivät selvitystyötä myös muiden toimintojen sijoittumisesta Lem-
päälän tulevassa keskustassa. Koulun kehittäminen haluttiin nivoa konkreettiseksi osaksi paikal-
lista yhdyskuntakehittämistä erityisesti sen ja muun yhdyskunnan välisten vuorovaikutussuhtei-
den vuoksi.

Kehittämistyö, vaikka kuinka visionäärinen ja korkealaatuinen, voi vain ani harvoin viedä to-
teutukseen malleja ja ajatuksia sellaisessa ihannemuodossa kuin ne kehittäjien piirustuspöydille – 
tai Hääkiven älytaululle – visiotyön myötä hahmottuvat. Kiinteistöjen erilaiset elinkaaret, toimin-
tojen eriaikaisesti ajankohtaisiksi tulevat tilatarpeet, sopimukset paikallisyhteisön ulkopuolisten 
sidosryhmätahojen kanssa ja vastaavat visioprosessiin ulkoisesti vaikuttavat tekijät synnyttävät 
kukin erilaisia neuvottelutarpeita ja -asetelmia sekä aikarajoja visioitujen asioiden toteuttamiselle. 
Koska koulu on osa kunnallista palvelurakennetta, lasten ja nuorten kasvamista koskevien toimin-
tojen solmukohta ja kiinteistö, joka edellyttää konkreettisia suunnittelusta, rakentamisesta ja yllä-
pidosta koostuvia toimintoja, kaikki edellä kuvatut puhdasta visionääristä kehittämisprosessia 
”sotkevat” tekijät ovat olleet läsnä myös visioitaessa tulevaisuuden koulua ja sen sijoittumista yh-
dyskuntarakenteeseen. Koulun limittäminen osaksi voimakkaasti uutta muotoa hakevaa ja julki-
sen palvelutuotannon uusien muotojen etsimistä tukevaa yhdyskuntarakennetta on kuitenkin niin 
monimutkainen kehityskulku, että se ei tapahdu jotenkin spontaanisti tai itsekseen ilman määrä-
tietoista kehittämistyötä ja kehittämisprosessin johtamista.

Koulun rakentaminen keskelle kylää on täysin mahdollista nähdä myös merkittävänä yhteis-
kuntapoliittisena tavoitteenasetteluna. Traagiset kouluväkivaltatapaukset Suomessa ja maailmalla 
osoittavat, että maksimaalisen turvallinen avoin koulu on toteutettavissa vain yhteiskunnassa, joka 
on myös muilta osin turvallinen ja hyvän elämän tavoittelun kaikille mahdollistava. Sen, ei vä-
hemmän, pitäisi kuitenkin olla sovelias tavoite koko Suomea kehitettäessä, ”ei koska se on helppoa, 
vaan koska se on vaikeaa15”.
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Vuonna 2004 Tampereella päätettiin sosiaali- ja terveystoimen sekä koulutustoimen 
yhteisestä hankkeesta, jonka tavoitteena on laatia ehdotus ”päivähoidon, esiopetuk-
sen, peruskoulun ja koululaisten iltapäivähoidon yhtenäisen tilaaja–tuottaja-mallin 
toteuttamiseksi”. Pilotointi toteutettiin 2005–2006 Peppi-hankkeen nimellä. Peppi-

raportissa todettiin, että ”kaikki keskeiset lapsen hoitoa, kasvatusta ja opetusta käsittelevät suun-
nitelmat ja kehittämisohjelmat korostavat yhtenäisin perustein toteutettavaa kasvatuksen ja kou-
lutuksen jatkumoa, jossa varhainen puuttuminen moniammatillisena yhteistyönä antaa uusia 
mahdollisuuksia lapsen yksilöllisten tarpeiden tunnistamisessa ja lapsen syrjäytymiskehityksen 
ehkäisemisessä”. 

Tampereen kaupunki siirtyi vuonna 2007 toimintamalliin, jossa yhdistettiin lasten ja nuorten 
palvelujen tilaaminen, mutta palvelutuotanto jakautui vanhaan malliin (tarkemmin toisaalla tässä 
raportissa). Uuden toimintamallin käynnistyessä lasten ja nuorten palvelujen tilaajatiimissä pyrit-
tiin lisäämään tuotantoalueiden yhteistä toimintaa. Kun omin avuin ei päästy etenemään Power-
Point-esityksiä pidemmälle, kutsuttiin apuun konsultti. Ensimmäisestä projektista vastasi konsult-
titoimisto Net Effect. Vuonna 2008 valmistuneen raportin mukaan toiminta näytti paljolti tilaajan 
näkökulmasta ”tulipalojen sammuttamiselta”. Tavoitteeksi tulisi asettaa tilaamisen ja tuottamisen 
ennakoitavuuden parantaminen. Tämä edellyttää asiakasvirtojen ja niiden volyymien parempaa 
tuntemista sekä ydinprosessin tulos- (koettu hyöty) ja vaikuttavuusmittareiden (väestötasoiset hy-
vinvointimittarit) kehittämistä. Projektista jäi varmasti jotain yhteensä 32 pohdintaan osallistu-
neen eri lasten ja nuorten palveluja edustavan asiantuntijan mieleen, mutta selkeätä askelta ei kui-
tenkaan kyetty ottamaan. 

Vuosina 2007–2008 valtiovarainministeriö haki KuntaIT:n kehittäjäverkostojen avulla sähköi-
siä palveluja, joista olisi selkeätä hyötyä julkisille palveluille. Kymmenistä aihioista jatkoon vali-
koitui suunnitelma työnimellä ”Lapsiperheiden ja nuorten hyvinvointipalvelut – kohti rajattomia 
sähköisiä palveluja”. Tämän suunnitelman aktiivisin ajaja oli Tampereen kaupunki, ja aihion ta-
voitteet tukivat lasten ja nuorten palvelujen uutta kokonaisuutta. 

Tampereen lasten ja nuorten palvelujen sitkeä pyrkimys löytää uudenlaisia tapoja yhdistää pal-
veluja asiakaslähtöisesti herätti kiinnostuksen myös muiden kaupunkien vastaaviin suunnitelmiin 
sekä valtionhallinnon taholta avautuviin mahdollisuuksiin tukea uudenlaisia tapoja yhdistää eri 
palveluntuottajien asiantuntemusta asiakaslähtöiseksi kokonaisuudeksi. Näin käynnistyi Kohti 

Vesa Komonen ja Paula Vänninmaja: 

Kohti kumppanuutta – lapsiperheiden   rajattomat palvelut, toimeenpanoa   vaille valmis 
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kumppanuutta – lapsiperheiden rajattomat palvelut -hanke, jonka tavoitteena oli asiakaslähtöis-
ten ja sektorirajat ylittävien sähköisten asiointipalvelujen kehittäminen (taulukko 1).

Taulukko 1. 
Lasten ja nuorten palvelujen kehittämisen keskeisiä hankkeita ja projekteja 2004–2017

Aika Päätös, toimenpide, raportti yms.

2004–2006 Päivähoidon ja perusopetuksen yhteinen toimintamalli, Peppi-hanke

2008 Konsulttitoimisto	Net	Effect

2007–2008 Valtiovarainministeriön KuntaIT

2011 Konsulttitoimisto KPMG

2008–2012 Kohti kumppanuutta – lapsiperheiden rajattomat palvelut

2012– Lasten	ja	nuorten	palvelukokonaisuuksien	uudistamisen	ohjausryhmä	(LANU-ohry)
Lasipaja-projekti (2012–2014)

2014–2017 Integroitujen hyvinvointipalvelujen kuntakokeilu (VM)

Käynnistäjänä KuntaIT
Valtiovarainministeriön KuntaIT:n vuonna 2008 käynnistämä hanke keskittyi lapsiperheiden ja 
nuorten palvelukokonaisuuden määrittelyyn ja toteuttamiseen SOA-arkkitehtuurin mukaisesti, 
prosessilähtöisesti, organisaatiorajat ylittäen16. Tavoitteena oli koota yhteen julkisen, yksityisten ja 
kolmannen sektorin palvelut. Tehtävä tiivistyi kolmeen teemaan:

– Asiakkuus: itsepalveluasteen nostaminen, osallistumisen aktivointi
– Kasvatuskumppanuus: aktiivinen vuorovaikutus ja kanssakäyminen mm. perheiden ja järjes-

töjen kanssa
– Palvelun tarjoajat: prosessien kehittäminen, tietojen liikkuminen, hallinnon tehostaminen.

Konkreettisiksi tuotoksiksi määriteltiin
– asiakaslähtöisesti määritellyt palvelu- ja tietoprosessit
– järjestelmien integrointi ja avaaminen
– uuden sukupolven järjestelmien kehittäminen
– asiakkaiden (huoltajien, lasten, nuorten) osallisuuden lisääminen
– saumaton palvelukokonaisuus: varhaiskasvatus, perusopetus, kouluterveydenhuolto, opiske-

lijaterveydenhuolto, äitiys- ja lastenneuvolapalvelut, nuorisopalvelut, kulttuuri- ja vapaa-ai-
kapalvelut.

Hyödyiksi määriteltiin seuraavat:
– Asiakkaan käyttöliittymä palveluihin elää ja kasvaa perheen tarpeiden mukaan. 
– Käyttöliittymä on asiakkaalle helppo ja käyttöön kannustava.
– Nykyistä läpinäkyvämmät palveluprosessit parantavat asiakkaiden oikeusturvaa. Ajalliset 

säästöt.

16 KuntaIT:n kehittäjäverkostojen tuotosten hankkeistaminen – Jatkoon ehdotetut hankeaihiot 1.2.2008, Val-
tiovarainministeriö.
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– Palveluntuottajille keskeistä prosessien järkiperäistyminen ja osin uudelleenorganisointi. Jää 
enemmän aikaa palvella henkilökohtaista palvelua tarvitsevia, kun suuret asiakasmassat 
asioi vat muiden kanavien kautta. Tietojärjestelmiin liittyvät tallennusrutiinit vähenevät.

– Prosessien seurannan ja tilastotietojen koonnin automatisointi mahdollistaa varhaisen puut-
tumisen asioihin ja tuo suuria kustannussäästöjä.

Kohti kumppanuutta -hankkeen eteneminen
Valtiovarainministeriön syyskuussa 2008 tekemässä käynnistyspäätöksessä hankkeen tavoitteet ja 
sisältö määriteltiin varsin laajasti kattamaan lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointipalvelut 
aina äitiysneuvolasta täysi-ikäisyyteen saakka. Kokonaisuuteen kuuluvat palvelut rajattiin kosket-
tamaan lastenneuvolaa, varhaiskasvatusta, esiopetusta, perusopetuksen alkuopetusta sekä koulu-
terveydenhuoltoa. Iän mukaan kohderyhmä rajattiin koskettamaan alle 9-vuotiaita päällekkäi-
syyksien välttämiseksi, koska Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelmaan (SADe) 
sisältyvä Oppijan palvelukokonaisuus oli käynnistymässä. Oppijan palvelukokonaisuuden tehtä-
vänä oli tuottaa elinikäiseen oppimisen periaatteella opiskeluun ja siihen hakeutumiseen sekä op-
pimiseen liittyviä verkkopalveluja. Samalla myös alkuperäinen nimi muutettiin Kohti kumppa-
nuutta – lapsiperheiden rajattomat palvelut -hankkeeksi.

Hankkeen onnistumisessa keskeistä oli valtion ja kuntien organisaatioiden johdon ja projekti-
osapuolten sitoutuminen, osaava henkilöstö, hyvien käytänteiden ja kokemusten hyödyntäminen 
sekä tehokas tiedottaminen, asiakaslähtöisyys, laaja sidosryhmäyhteistyö, osallistava kehittäminen 
ja asiantuntijoiden hyödyntäminen. Kaikki tämä pyrittiin ottamaan huomioon, kun hankeorgani-
saatiota valmisteltiin. 

Kohti kumppanuutta -hankkeen omistajana toimi Tampere, ja hankkeeseen osallistuivat myös 
Espoo, Kuopio, Lahti, Oulu ja Salo sekä opetus- ja kulttuuriministeriö, sosiaali- ja terveysministe-
riö ja valtiovarainministeriön KuntaIT (nyk. JulkICT) -toiminto. Organisaation pääpiirteet esite-
tään kuvassa 1.

Tampereella keskeisiä toimijoita olivat tilaajaryhmä, neuvola, päivähoito, perusopetus, koulu-
terveydenhuolto, nuorisopalvelut, kulttuuripalvelut, tietohallinto, lakiasiainyksikkö, logistiikka, 
hallintopalvelukeskus, asiakaspalveluyksikkö, tietotekniikkapalvelut, viestintäyksikkö, sisäinen 
tarkastus, taloushallinnon palvelukeskus. Kaiken kaikkiaan hankkeeseen osallistui yli 300 henki-
löä edustaen lähes sataa eri ammattinimikettä. Hankkeella oli yhtymäkohta useisiin muihin hank-
keisiin. Asiantuntijapalveluja ostettiin 23 yritykseltä. Hankkeella oli lisäksi kuntasektorin edusta-
jista, käyttäjäryhmistä ja keskeisistä sidosryhmistä koostuva seurantaryhmä. Seurantaryhmässä 
oli mukana lapsiasiainvaltuutetun toimisto, Opetushallitus, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, so-
siaalialan osaamiskeskuksia, 24 kuntaa ja kaupunkia, kaksi kuntayhtymää sekä työmarkkinajär-
jestöjä ja lastensuojelujärjestöjä. 
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Joulukuussa 2008 käynnistyneen hankkeen aikataulua jatkettiin kolme kertaa yhteensä 1,5 vuot-
ta 30.6.2012 asti (taulukko 2). Lisäajantarve johtui mm. siitä, ettei valmisteluvaiheessa huomioitu 
kilpailutuksiin menevää aikaa. Kohti kumppanuutta -ratkaisun (KoKu) hankinta toteutettiin kil-
pailullisena neuvottelumenettelynä, johon kului valmisteluineen lähes 10 kuukautta. Viitearkki-
tehtuurin suunnittelun ja KoKu-ratkaisun toteutuksen kilpailutukset kestivät yhteensä yli vuoden 
ja näin ollen veivät hankkeen alkuperäisestä aikataulusta yli puolet. Kohti kumppanuutta -ratkai-
sun hankintapäätöksestä tehty hankintaoikaisuvaatimus ja valitus markkinaoikeuteen puolestaan 
viivästyttivät toteutusprojektin käynnistämistä kahdella kuukaudella.

Kuva 1. Kohti kumppanuutta – lapsiperheiden rajattomat palvelut -hankkeen organisaatio (Vänninmaja 2010)
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Taulukko 2. 
Kohti kumppanuutta -hankkeen päävaiheet

Vaihe Aika

Nykyisten	ratkaisujen	arviointi	sekä	palveluprosessien	ja	palvelukonseptin	täsmentäminen 1–6/09

Lainsäädännön haasteiden arviointi ja analysointi sekä muutosehdotusten laatiminen 5/09–10/10

Kokonaisarkkitehtuurin esiselvitys 4–9/09

Asiakkaan osallistaminen palvelujen kehittämiseen 9–12/09

Viitearkkitehtuurin suunnittelu 11/09–03/10

Teknisen suunnittelun ja toteutuksen kilpailutus 5–12/10

Tekninen suunnittelu ja toteutus 1/11–9/11

Hyväksymis- ja tietoturvatestaus 9/11-1/12

Pilotoinnin suunnittelu ja toteutus 8/11–3/12

Konseptointi, levittämis- ja jalkauttamissuunnittelu 12/11–4/12

Loppuarviointi 3–6/12

Hankkeen kokonaisbudjetti oli 2,6 milj. €, josta 2,1 milj. € oli valtionavustusta ja 0,55 milj. € 
hankekuntien omarahoitusta. Hankkeeseen osallistuvien kuntien työpanos oli 2 155 henkilötyö-
päivää ja palveluita ostettiin 1 449 henkilötyöpäivää. Nämä henkilötyöpäivät eivät sisällä toimitta-
jien työpanosta Kohti kumppanuutta -ratkaisun teknisestä suunnittelusta ja toteutuksesta, jotka 
maksoivat yhteensä lähes 700 000 €.

Monisyinen kokonaisuus jaettiin osiin
Kohti kumppanuutta -hankkeessa oli kysymys laajasta ja monisyisestä palvelu- ja lainsäädäntöko-
konaisuudesta, joka oli ensin pilkottava osiin, jotta voitiin muodostaa riittävän kattava kuva lap-
siperheiden palveluista. 

Perheet saattavat olla asiakkaina samojen tarpeiden tai ongelmien takia peruspalvelujen lisäksi 
myös kuntoutuspalveluissa, avohuollon tukipalveluissa, perheneuvolassa, perhetyössä, oppilas-
huollossa jne. Samoille asiakkaille tehdään useita eri palvelu- ja hoitosopimuksia, ja heidän tieto-
jaan on useissa henkilörekisterissä ja tietojärjestelmissä. Kuntapalveluja järjestetään ja kehitetään 
perinteisesti tuottajalähtöisesti asiakkaan ollessa pelkkä objekti. Hankkeessa laaja ja monisyinen 
kokonaisuus jaettiin ensin viiteen näkökulmaan ja sen jälkeen osaprojekteihin (kuva 2). 
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Palvelukokonaisuuteen perustuva asiointipalvelu
Kohti kumppanuutta -hankkeessa kehitettiin asiointipalvelu, jonka kautta lasten huoltajat voivat 
tehdä hakemuksia, seurata hakemusprosessin etenemistä, saada palvelu- ja maksupäätöksiä sekä 
tehdä muutoksia omiin palvelutarpeisiinsa. He voivat myös varata aikoja erilaisiin tapaamisiin ja 
terveystarkastuksiin. Sähköinen palvelu yhdistää huoltajille eri palveluntuottajien kirjaamia tieto-
ja lapsen kasvun ja kehityksen polulta lastenneuvolasta, varhaiskasvatuksesta, esi- ja alkuopetuk-
sesta sekä kouluterveydenhuollosta. Huoltajat voivat lisäksi etukäteen täyttää viranomaisten tar-
vitsemia esitietoja omalta kotikoneeltaan. He voivat myös valtuuttaa haluamansa henkilön asioi-
maan puolestaan sekä antaa suostumuksia tiedon luovuttamiseen (kuva 3). 

Kuva 2. Kohti kumppanuutta -hankkeen vaiheet ja osaprojektit (Vänninmaja 2011)
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Tämä kokonaisuus rakentuu seitsemästä osiosta.
– Lapsen kasvun ja kehittämisen suunnitelma: Kokoaa kaikki lasta koskevat palvelu- ja suunni-

telmatiedot aina neuvolasta alkuopetuksen loppuun. Vanhemmat voivat itse lisätä suunnitel-
maan omia lasta ja hänen kasvamistaan koskevia tietoja. Mahdollistaa eri toimijoille eri nä-
kymät käyttövaltuutuksien mukaan.

– Perhe- ja yhteisötietojen hallinta: Mahdollistaa huoltajien perustamat ja ylläpitämät perheen 
ja muiden kasvatukseen osallistuvien läheisten muodostamat verkostot ja yhteisöt lasta kos-
kevaan kommunikointiin. Iän karttuessa oikeudet ryhmiin voidaan antaa myös lapselle itsel-
leen. 

– Tiedonluovutusvaltuuksien hallinta: Sisältää suostumuksen, valtuutuksen ja tietopyynnöt. 
Mahdollistavat luovutuspyynnöt ja suostumisten ja valtuutusten antamisen sekä tallentami-
sen. Esimerkiksi vanhemmat voivat antaa suostumuksensa päivähoidon havainnointitietojen 
luovuttamiseen neuvolalle tai huoltaja voi valtuuttaa puolisonsa, jolla ei ole huoltajuutta, 
osallistumaan lapsen kasvatukseen liittyviin kysymyksiin.

– Käyttäjäviestintä: Systemaattinen viestintäratkaisu, joka mahdollistaa huoltajien, heidän ni-
meämiensä perheenjäsenten ja kunnan työntekijöiden välisen keskustelun sekä tietojen lä-
hettämisen. Vanhemmilta edellytetään toimenpiteitä osaan viesteihin, kuten hyväksyntää il-
moitukseen päivähoitopaikan saamisesta tai esitietojen täyttämistä kouluterveystarkastusta 
varten. Yleisiin käyttäjäviesteihin, kuten ilmoituksesta päiväkodin kevätjuhlista tai tietoon 
tulevan neuvolakäynnin sisällöstä, ei odoteta vastaanottajalta reagointia. Tieto uudesta pal-
veluun tulleesta viestistä lähetetään sähköpostiin ja/tai kuntalaisportaaliin.

Kuva 3. Kohti kumppanuutta -palvelukokonaisuus, kaikki osapuolet samassa verkossa (Rantamäki & Vänninmaja 2012)
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– Hakeminen kunnan palveluun: Mahdollistaa hakemusten tai ilmoitusten tekemisen kunnan 
palveluihin perustietojärjestelmiä hyödyntäen. Ensimmäisessä vaiheessa toteutettiin päivä-
hoitoon hakeminen. Voidaan laajentaa kaikkiin lasten ja nuorten palveluihin, kuten esiope-
tukseen tai peruskouluun ilmoittautumiseen tai koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan 
hakemiseen. 

– Keskitetty ajanvarauspalvelu: Sen kautta voi varata aikoja huoltajan ja kunnan työntekijän ta-
paamisiin, kuten neuvolakäynteihin, koululaisen arviointikeskusteluihin tai vanhempainil-
toihin. Myöhemmin palvelua voidaan laajentaa koskemaan myös fyysisiä esineitä tai tiloja, 
kuten liikuntavälineiden tai laitteiden lainausta.

– Tapahtumaloki: Tapahtumaloki taltioi järjestelmiin ja tiedon käsittelyyn liittyvät olennaiset 
muutokset ja käsittelyt. Tapahtumalokin kautta voidaan seurata, mitä tietoa missäkin tilan-
teessa kukakin käyttäjä on käsitellyt. Tapahtumalokiin on pääsy vain sen pääkäyttäjällä.

Asiakaslähtöisyys
Asiakkaan osallistamisen osaprojektissa käytettiin palautekyselyjä kehittyneempiä menetelmiä, 
kuten asiakaskokemus- ja työtarinamenetelmiä, haastatteluja, personoituja tarinoita sekä asiak-
kaiden ja henkilöstön yhteistoiminnallisia osioita. Asiakkaiden tehtävänä ei ollut vain passiivisen 
tiedon tuottaminen kehittäjille esimerkiksi virallisten palautekyselyiden muodossa, vaan olemi-
nen kumppanina palvelujen uudistamisessa. Tavoitteena oli ymmärtää asiakkaiden ja palvelupro-
sessin eri toimijoiden tiedostettuja ja tiedostamattomia tarpeita ja toiveita sekä hyödyntää asiak-
kaiden ja eri toimijoiden innovaatiopotentiaalia. Osaprojektissa kehitettiin runsaasti ideoita muun 
muassa palvelukokonaisuuden sisällöstä, toiminnallisuudesta, ilmeestä ja tunnelmasta.

Lasten vanhemmilta kerättiin arkipäivän kokemuksia lapsille tarjottavista palveluista. Samalla 
selvitettiin lasten vanhempien ja lasten parissa työskentelevien mielipiteitä tiedonsiirrosta. Heiltä 
kysyttiin, kuinka tarpeellisena he pitävät lapsen tietoja kokoavan suunnitelman toteuttamista. Vas-
tanneista 84 prosenttia (290 vastaajaa) piti suunnitelman toteuttamista erittäin tai melko tarpeel-
lisena. Lisäksi kysyttiin, mitä hyötyjä, haittoja ja riskejä nykyistä joustavammasta tiedonkulusta 
eri palveluiden välillä voisi syntyä. 

Vanhempien ja työntekijöiden näkemykset nykyistä joustavamman tiedonkulun mahdollisuuk-
sista ja uhkakuvista noudattelivat pitkälti toisiaan. Vanhemmat odottivat joustavalta tiedonkulul-
ta yleisimmin päällekkäisyyksien ja toiston vähenemistä. Näin asiointi olisi sujuvampaa ja byro-
kratiaa vähemmän. Myös työntekijät toivoivat päällekkäisyyksien ja toiston vähentämistä omassa 
työssään, mutta mainitsivat usein myös nimenomaan perheillä teetettävän toiston ja päällekkäi-
syydet.

Jos kaikilla yhteistyötahoilla olisi reaaliaikaiset tiedot, tärkeitä asioita ei jäisi huomiotta asiak-
kaan ja ammattilaisen kohtaamisissa. Osapuolille muodostuisi laajaan näkemykseen pohjaava ko-
konaiskuva lapsen tilanteista ja tarpeista. Toisaalta kannettiin huolta eri toimijoiden erilaisesta tie-
totasosta, joka pahimmillaan saattaisi johtaa vääriin tulkintoihin ja väärinymmärryksiin. 

Yleensä laajan kokonaiskuvan toivottiin kuitenkin parantavan paitsi palveluntuottajien keski-
näistä yhteistyötä, myös lapsen vanhempien ja palveluntuottajien välistä suhdetta. Kun palvelun-
tarpeen ennakointi helpottuisi, lasten siirtyminen palvelusta toiseen sujuisi kitkattomammin ja 
joustavammin. 
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Noin kymmenesosa vastanneista vanhemmista ei kokenut nykyistä joustavammasta tiedonsiir-
rosta olevan mitään hyötyä nykytilanteeseen verrattuna. Työntekijät sitä vastoin uskoivat poik-
keuksetta tiedonkulun parantamisesta olevan hyötyä. (Pässilä ym. 2009, 26–27.)

Prosessit
Kuntasektorin pitkissä ja monimutkaisissa prosesseissa on tärkeää saada yhteistyö ja tiedonsiirto 
sujuvaksi. Hankkeessa kuvattiin tuen tarpeessa olevan lapsen palveluketju. Kuvaamiseen osallis-
tui laajasti lasten palvelujen asiantuntijoita eri palvelualoilta: lastenneuvolasta, päivähoidosta, esi-
opetuksesta, perusopetuksesta ja kouluterveydenhuollosta. Tavoitteena oli asiakaslähtöisen palve-
lukokonaisuuden ja riippuvuussuhteiden sekä oman roolin merkityksen ymmärtäminen. Proses-
sikuvaukset auttoivat tunnistamaan päällekkäiset toimintatavat, ”aikavarkaat”, kriittiset nivelvai-
heet, kipupisteet, kehittämistarpeet sekä sähköistettävät toiminnot. Tieto ei ole kulkenut parhaal-
la mahdollisella tavalla asiakkaan eduksi. Esteiksi nähtiin mm. sektoroitunut lainsäädäntö, tieto-
turva, suljetut tietojärjestelmät ja palveluyksiköiden omat tulkinnat.

Sähköiset ominaisuudet nähtiin olennaisena palveluiden osana, joka mahdollistaa asiakkaan 
osallistumisen itseään koskevan palvelun toteuttamisessa ja kehittämisessä sekä luo edellytyksiä 
uusille prosessiomaisille tavoille tehdä yhteistyötä organisaatioiden välillä. Samalla asiakkaiden 
oikeusturva paranee, kun palveluprosessit muotoutuvat nykyistä läpinäkyvämmiksi.

Lainsäädäntöselvitys
Sektorikohtainen lainsäädäntö omine salassapito- ja luovutussäännöksineen sekä tulkintoineen 
asiakastietojen käytöstä asetti haasteita yhtenäisen palvelukokonaisuuden toteuttamiselle. Lain-
säädännön asettamat esteet tunnistettiin jo hankevalmistelussa ja niitä selvittämään palkattiin la-
kimies. Hankkeessa tehdyn lakiselvityksen mukaan tietojen siirtämiseen liittyvät ongelmat nou-
sevat ensisijaisesti erityislainsäädännön sektorikohtaisuudesta ja tulkinnanvaraisuudesta. Joustava 
tiedonsiirto edellyttäisi hallinnollisten palvelurajojen ja -kokonaisuuksien uudelleen arviointia 
sekä muutoksia erityislainsäädäntöön. Palvelujen yhdistäminen lainsäädännön keinoin mahdol-
listaisi selvityksen mukaan myös rekisteripidon keskittämisen. Lakiselvitys lähetettiin kommen-
toitavaksi keskeisille sidosryhmille. Lausunnot saatiin Tietosuojavaltuutetun toimistosta, Suomen 
Kuntaliitosta, Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta sekä kommentteja muilta tahoilta. Lausun-
noissa todettiin, että palvelukokonaisuuksien määrittely on uutta ja se vaatii yhtenäisiä perusteita 
ja käsitteitä. (Ylinen 2009.)

Kasvatus- ja terveystiedot 
Hankkeessa analysoitiin hankekuntien lomakkeita, joilla kerättiin lasten kasvatukseen ja tervey-
teen liittyviä tietoja. Runsaan sadan lomakkeen joukossa oli vain neljä sähköistä lomaketta. Ana-
lyysissä keskityttiin vain suunnitelmaa koskeviin tietoihin ja tarkasteltiin 0–8-vuotiaiden lasten 
tietoja lastenneuvolasta alkuopetukseen. Lapsen perustiedot ja esimerkiksi perheen tiedot kerä-
tään lukuisia kertoja jo lastenneuvolan ja alkuopetuksen välillä. Analyysissä jätettiin pois palve-
luihin hakeminen, ilmoittautuminen ja asiakasmaksut. Kunnan sisällä yhdessä palvelumuodossa 
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samoja tietoja kerätään useammalla lomakkeella. Valmiita määrittelyjä luokiteltiin ja vertailtiin 
Kansallisen sähköisen potilaskertomuksen vakioituihin tietosisältöihin ja Tikesos-hankkeen mää-
ritelmiin. Taulukossa 3 on yhteenveto kasvatus- ja terveystietojen jakautumisesta lomakkeisiin.

Taulukko 3. 
Lasten kasvatus- ja terveystietojen jakautuminen lomakkeisiin

Kuinka monessa lomakkeessa on kasvatus- ja terveystietoja? Lukumäärä

Lapsen perustiedot 93

Palveluntuottajan tiedot 80

Terveydentila 40

Toimintakyky 29

Oppiminen/koulunkäynti 41

Lapsen hyvinvointi 16

Osallisuus	ja	kumppanuus 39

Arviointi ja seuranta 49

Viittaus muihin palvelukohtaisiin suunnitelmiin 19

Suostumukset ja lupa-asiat 46

Päätökset 24

Yhteinen suunnitelma
Kohti kumppanuutta -hankkeen tärkeimpiä tavoitteita oli lukuisten eri suunnitelmien yhdistämi-
nen yhdeksi suunnitelmaksi (kuva 4). Yhteinen suunnitelma oli uusi asia. Siihen yhdistettävien 
tietojen sisällöt aiheuttivat lakiselvityksen kommenteissa eniten kysymyksiä ja varaumia. Kunta-
liitto kysyi, pitäisikö tietojen rekisteröintiin vaikuttava erillislainsäädäntöä purkaa. Tietosuojaval-
tuutetun mukaan tulisi arvioida, tarvitaanko Kohti kumppanuutta -palvelujen osalta uutta lain-
säädäntöä.

Kuva 4. Palvelukokonaisuuteen liittyviä suunnitelmia (Vänninmaja 2009)
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Lapsen yhteisen suunnitelman toteuttamisen esteeksi tulivat rekisterirajat eri toimialoille ja pal-
veluille. Eri hallinnonalojen (esim. opetustoimi, neuvolatoiminta, päivähoito) ylläpitämien asia-
kasrekisterien yhdistäminen ei ollut lainsäädännön mukaan mahdollista. Esimerkiksi päivähoito-
palveluissa ei ole mahdollista saada sellaista neuvolan tuottamaa tietoa, johon päivähoidolla ei ole 
oikeutta. Tästä syystä lapsen kasvua ja kehitystä koskevien suunnitelmien yhdistämistä yhdeksi 
lapsen kasvun ja kehityksen suunnitelmaksi ei voitu toteuttaa. 

Tietojen hallittuun luovuttamiseen tarvitaan vanhempien suostumus. Vanhemmat voivat esi-
merkiksi antaa suostumuksensa lastaan koskevien tietojen luovuttamiseen päivähoidosta neuvo-
lalle määrävuotistarkastusta varten. Vanhemmilla on luonnollisesti pääsy kaikkiin lasta koskeviin 
tietoihin.

Kun lapsen hoito-, palvelu- ja oppimissuunnitelmat säilyvät erillisinä, niiden tietoja voidaan 
huoltajan suostumuksella yhdistää samaan näkymään. Toteutus vaati monimutkaisen tiedon-
luovutusvaltuuksien (tietosuoja, käyttöoikeudet, tietopyyntö ja suostumus) hallintamallin kehit-
tämisen. 

Tulevaisuudessa suunnitelmien tulisi olla kaikissa kunnissa saman sisältöiset, jotta vältyttäisiin 
lukuisten kuntakohtaisten lomakkeiden tekemiseltä. Standardoidut kaikille samansisältöiset lo-
makkeet (esim. esiopetussuunnitelma) myös yhtenäistäisivät seurantaa, tilastointia ja raportoin-
tia. 

Pilotointi
Kohti kumppanuutta – lapsiperheiden rajattomat palvelut -hankkeessa kehitettyä järjestelmää ko-
keiltiin noin kolmen kuukauden ajan. Pilotissa oli mukana Tampereelta neljän päiväkodin ja neu-
volan henkilökuntaa sekä asiakkaita että yhden koulu terveydenhoitaja ja hänen asiakkaita.

Pilotissa arvioitiin järjestelmän toimivuutta ja käytettävyyttä oikeissa käyttötilanteissa rajatulla 
käyttäjämäärällä. Kokeilun tavoitteena oli tunnistaa välittömät muutostarpeet toteutettuun järjes-
telmään ennen laajempaa käyttöönottoa ja saada palautetta Kohti kumppanuutta -järjestelmästä 
pitkän tähtäimen kehitystä varten.

Pilotissa testattiin päivähoidon hoitosopimusta ja varhaiskasvatussuunnitelmaa sekä 4-vuotiaan 
neuvolatarkastuksen ja 5. luokan kouluterveystarkastuksen yhteydessä kerättäviä esitietoja ja pa-
lautteita. Lisäksi kokeiltiin viestintään liittyviä toiminnallisuuksia, kuten viestien, tiedotteiden, ky-
selyjen lähettämistä ja vastaanottamista ja hyväksymistä. Pilotissa kokeiltiin myös tiedon luovu-
tukseen liittyviä toiminnallisuuksia, kuten suostumuksia ja valtuutuksia. 

Pilotin onnistumista pyydettiin arvioimaan ulkopuolinen auditoija. Kokeilujakson aikana ke-
rättiin palautetta mm. palvelun sisällöstä, järjestelmän toimivuudesta ja palvelun kehittämistar-
peista sekä siitä, miten se palvelee lapsiperheiden tarpeita.

Kohti kumppanuutta – ratkaisun konseptointi ja levitys
Kohta kumppanuutta -hankkeen keskeinen tehtävä oli laatia suunnitelma, jonka avulla muiden 
kuntien olisi mahdollisuus vaivattomasti ottaa sovellus käyttöönsä. Tämä toteutettiin sovelluksen 
konseptoinnilla ja siihen liittyvällä levityssuunnitelmalla. Keskiössä oli lapsen ja perheen saama 
hyöty, nopeampi reagointi tuen tarpeeseen sekä kunnan mahdollisuus kustannustehokkaaseen 
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palveluun. Konseptointiselvityksessä kuvattiin myös eri teknisiä ratkaisumalleja, joilla sovellus 
otetaan käyttöön. Suunnitelman toteutti Salivirta & Partners Oy yhteistyössä projektiryhmän ja 
sovellustoimittaja Ixonos Oyj:n kanssa. 

Julkisen rahoituksen turvin toteutettujen ICT-sovellusten käyttöönotto edellyttää, että niillä on 
omistaja, joka huolehtii ratkaisujen levittämisestä ja jatkokehittämisestä. Kohti kumppanuutta 
-sovelluksen omistajuutta pohdittaessa todettiin, ettei hankkeen rahoittaja valtiovarainministeriö 
eikä projektin omistaja Tampereen kaupunki voineet olla sovelluksen omistajia. Myöskään KoKu-
ratkaisun antaminen suoraan sen tekniselle toteuttajalle Ixonos Oyj:lle kaupallisesti hyödynnettä-
väksi ei ollut mahdollista. 

Sovelluksen omistajuutta ja hallintaa ryhdyttiin pohtimaan heti projektin päättymisen jälkeen. 
Valtiovarainministeriö käynnisti Kuntaliiton koordinoimana Avoimen tuotteen hallintamalli 
-työn, jossa hyödynnettiin erityisesti VTT:n asiantuntemusta. Avoimen tuotteen hallinnassa ja ke-
hittämisessä keskeistä on, että kehittämistyöstä, josta on projektin aikana jo maksettu, ei tule las-
kuttaa uudelleen. Vain siitä jatkokehittämisestä ja versioinnista, joka tehdään perusratkaisun jäl-
keen, voi syntyä uutta laskutettavaa ja uutta liiketoimintaa. 

Arviointia ja johtopäätöksiä
Lainsäädännön muutostarpeet ja sen asettamat esteet hankkeen tavoitteiden saavuttamiseksi tun-
nistettiin merkittäväksi riskiksi jo hankevalmistelussa. Tästä huolimatta lainsäädäntö osoittautui 
arvioitua haastavammaksi. Alkuperäinen tavoite tehdä lakiselvitys yhteistyössä substanssiminis-
teriöiden kanssa ei toteutunut. Tampereen kaupungin lakimiehen työpanosta lainsäädännön es-
teiden selvittämiseen tarvittiin alkuperäissuunnitelmaa enemmän. Haasteita lainsäädäntöselvitys-
työlle aiheutti myös pitkään kestänyt suunnittelu- ja määrittelyvaihe, sillä toteutettava palveluko-
konaisuus tarkentui vasta viitearkkitehtuurin suunnittelun myötä. 

Haasteista huolimatta tehtiin laadukas lainsäädäntöselvitys ja ehdotukset lainsäädännön muut-
tamiseksi ja kokeilulain säätämiseksi. Selvityksen valmistuttua substanssiministeriöistä ei kuiten-
kaan löytynyt vastuunottajaa lakimuutosten eteenpäin viemiseksi lukuisista yrityksistä huolimat-
ta. Lainsäädäntöä koskevat kysymykset olisi alun alkaenkin pitänyt vastuuttaa sosiaali- ja terveys-
ministeriölle tai opetus- ja kulttuuriministeriölle, koska yksittäinen hanke ei voi käynnistää laki-
muutoksia tai kokeilulakia omin päin. (Kohti kumppanuutta -loppuraportti 2012.)

Kataisen hallituksen rakennepoliittiseen toimenpideohjelmaan perustuva kuntakokeilulaki hy-
väksyttiin 30.12.2014. Sen tarkoituksena on korjata Kohti kumppanuutta -hankkeessa tunnistet-
tuja ongelmia lapsen edun mukaisen tiedon yhdistämisessä ja välittämisessä asiantuntijalta ja eri 
sektorilta toiselle. Kokeilulain mukaisessa hyvinvointipalvelujen integroidussa toimintamallissa 
on mahdollista kokeilla moniammatillista ja monialaista työskentelyä lasten ja perheiden par-
haaksi. 

Hankkeen omistajuus oli Tampereen kaupungin tietohallinnolla ja käytännössä tietohallinto-
johtajalla. Hankkeen omistajana on kuitenkin yleensä se taho, jolla on suurin intressi projektin to-
teuttamisessa ja tuotoksien hyödyntämisessä. Tämän hankkeen tuotoksista ja tuloksista hyötyvät 
eniten lasten palvelujen tuottajat ja tilaaja, joten olisi ollut luontevaa, että hankkeen omistajuus oli-
si tietohallinnon sijaan ollut substanssissa. Suurin intressi lapsiperheiden palveluja kehitettäessä 
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on lasten ja nuorten tilaajaryhmällä ja tilaajapäälliköllä. Heillä on kokonaisnäkemys lasten ja 
nuorten palveluista ja niiden kehittämistarpeista. 

Tampereen tietohallinnon sitoutumisen tasoa kuvaa tietohallintojohtajan arvio Kohti kumppa-
nuutta -hankkeen loppuraportissa, jossa hän toteaa: ”henkilövaihdoksien takia uusi omistaja on 
joutunut lähtemään takamatkalta meneillään olevaan projektiin, ilman mahdollisuutta valita roo-
liaan. Tästä syystä omistajan tuki projektille on ollut enemmän reaktiivista ja esille tuotujen epä-
kohtien ratkaisua kuin ennakoivaa ohjausta ja muutosjohtamista.” Voidaan vain arvailla, miten 
esimerkiksi hankkeen tuotosten jalkautus olisi onnistunut, jos hankkeen omistaja olisi aktiivises-
ti tukenut Kohti kumppanuutta -sovellusten asteittaista käyttöön ottoa, kuten asia Tampereen kau-
pungin lasten ja nuorten palvelustrategian vuoden 2013 tavoitteissa määriteltiin. 

Projektiryhmissä oli laajasti erilaista osaamista ja kokemusta, mutta sitoutuminen ollut vaihte-
levaa pääosin ajanpuutteen vuoksi. Aktiivisia, osaavia ja kehittäjähenkisiä työntekijöitä pyydetään 
usein asiantuntijoiksi lukuisiin projekteihin ja hankkeisiin, eikä työaika tahdo riittää oman varsi-
naisen työn lisäksi varsinkaan näin laajan ja pitkäkestoisen hankkeen kehittämistyöhön. Substans-
siosaajia olisi pitänyt irrottaa muutamaksi päiväksi kuukaudessa pelkästään hankkeelle. Haastee-
na oli myös oikean ja riittävän osaamisen löytäminen oikeaan aikaan, sillä eri vaiheisiin ja lukui-
siin työpajoihin tarvittiin hyvin erilaista asiantuntemusta. 

Julkisen sektorin ja erityisesti kuntien työntekijät ovat olleet uusien asioiden äärellä erittäin mo-
nessa asiassa. Uudet toimintatavat ja käsitteet ovat vaatineet uusien asioiden opettelua ja vanho-
jen toimintatapojen kyseenalaistamista. Hankkeessa syntyi valtava määrä uutta osaamista ja ko-
kemusta sekä hiljaista tietoa, joita ehdottomasti tulee jatkossa hyödyntää. Näin laajassa ja haasta-
vassa hankkeessa vaaditaan erittäin monipuolista osaamista ja kokemusta hyvinvointipalvelujen 
ja teknologian kehittämisestä. Osaaminen ei kaikilta osin ollut riittävä. Ulkopuolista osaamista 
jouduttiinkin hankkimaan projektin avuksi useisiin eri vaiheisiin.

Hankkeessa tehtiin paljon hankintoja, ja niihin olisi pitänyt varata riittävästi aikaa ja resursseja 
jo hankevalmistelussa. Hankkeessa käytettiin lähes kaikkia hankintamenettelyjä: suorahankintaa, 
avointa menettelyä ja puitejärjestelyä sekä kilpailullista neuvottelumenettelyä, jota hyödynnetään 
erityisen monimutkaisissa hankinnoissa. Hankkeessa ei pystytty tarpeeksi ajoissa ennakoimaan 
tulevia hankinta- ja kilpailutusajankohtia eikä näin ajoissa varaamaan asiantuntijaresursseja Tam-
pereen kaupungin Logistiikalta ja lakiyksiköltä, joten hankinta-asiantuntijapalveluitakin joudut-
tiin ostamaan ulkopuolelta. Hankinnoissa ja kilpailutuksissa onnistuttiin haasteista huolimatta 
kaiken kaikkiaan hyvin. Ulkopuolinen tekninen auditoija osoittautui erittäin onnistuneeksi rat-
kaisuksi. Ulkopuolisen hankintajuristin asiantuntemus, tuki ja apu olivat korvaamattomia myös 
rajapintaneuvotteluissa. 

Hankkeen yhtenä tärkeimpänä tuotoksena oli tietojärjestelmien integrointi ja avaaminen. Tämä 
tuli ajankohtaiseksi erityisesti vaiheessa, jossa todettiin, että lapsen kasvun ja kehityksen suunni-
telmaa ei voitu alkuperäisen tavoitteen mukaisesti toteuttaa yhtenä kaikille palveluntuottajille ja 
huoltajille avautuvana palvelusivustona. Oli tavoiteltava eri tietojärjestelmien rajapintojen määrit-
telyä ja avaamista, mikä mahdollistaisi lapsen kehityksen tukemisen edellyttämän relevantin tie-
don yhdistämistä. Rajapintaneuvottelut paljastivat ja alleviivasivat perustietojärjestelmien (tervey-
denhuolto, varhaiskasvatus ja perusopetus) siiloutumisen jopa kyseisiä lainsäädäntöjä tiukemmin. 
Tietotalojen edustajat totesivat rajapintaneuvotteluissa, että asia oli periaatteessa helppo toteuttaa 



121

teknisesti, mutta toimenpiteiden hintalappu osoitti, että rajapinnoista oletettiin syntyvän ilmeisen 
tuottoisaa liiketoimintaa. 

Lapsiperheiden ja lasten palvelukokonaisuuteen perustuvan joustavan asioinnin toteuttamisek-
si tulisi

− ratkaista lasten ja nuorten alueellinen sektorirajat ylittävä palvelukokonaisuus (esim. Tampe-
reen palvelumallityön avulla)

− osoittaa kehittämistyön omistajuus selkeästi substanssiosapuolelle (lasten ja nuorten palve-
lut) eikä tietohallinnolle 

− keskittyä palveluprosessin kehittämiseen ja sitä tukevaan sähköiseen palveluun
− kilpailuttaa uudelleen ennen nykyistä hankintalakia hankitut perustietojärjestelmät tietohal-

lintolain kriteereillä (esim. Vantaan päätös, HS 10.11.2014)
− sitouttaa tehokkaammin kunnat ja ministeriöt yhteistyöhön.
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Vuonna 2008 Opetusalan koulutuskeskus Educodessa valmisteltiin suunnitelmaa kou-
luhyvinvoinnin koulutushankkeeksi, joka oli tarkoitus lähettää Opetushallitukselle 
rahoituksen saamiseksi. Hyvinvointioppiminen oli tullut uutena tulkintakehyksenä 
lasten hyvinvoinnin edistämiseen (ks. Rimpelä 2006, 2008), ja sen soveltaminen pe-

rusopetukseen otettiin yhdeksi osaksi kouluhyvinvoinnin koulutushankehakemusta. Opetushal-
litus myönsi rahoituksen, ja hanke käynnistyi asiantuntijaseminaarilla marraskuussa 2009. Yhteis-
työkumppaneiksi valikoitui neljä peruskoulua Jyväskylän seudulta. 

Näin käynnistyi koulutus- ja kehittämisprosessi, jossa hyvinvointioppiminen on vakiintunut yh-
deksi Jyväskylän perusopetuksen kehittämisen kärjeksi ja on tulossa kärkiteemojen joukkoon 
myös varhaiskasvatuksessa. Merkittävää oli koulutushankkeen ja Jyväskylän perusopetuksen ke-
hittämisohjelman laatimisen rinnakkaisuus. Kolmen kunnan (Jyväskylän kaupunki, Jyväskylän 
maalaiskunta ja Korpilahti) yhdistyttyä perusopetukselle laadittiin kehittämisohjelmaa. Pohdin-
noissa korostui koulun merkitys lapsen hyvinvoinnin kehittymisen alustana nyt ja tulevaisuudes-
sa. Hyvinvointioppiminen yhdistää oppimisen ja hyvinvoinnin (Rimpelä 2013), ja siksi se sopi 
kärkiteemaksi perusopetuksen kehittämisohjelmaan, jonka visiona oli ja on ”Non scholae sed vi-
tae” – ”Ei koulua vaan elämää varten”. 

Prosessin käynnistäneessä koulutusohjelmassa valmisteltiin useita hyvinvointioppimisen sovel-
lutuksia. Jyväskylän kaupungin perusopetuksessa päähuomio on keskittynyt oppilaan hyvinvoin-
nin yhteiseen arviointiin ja puheeksi ottamiseen opettajan, vanhempien ja oppilaan/lapsen yhtei-
sissä arviointikeskusteluissa. Tässä luvussa kuvataan viiden vuoden kehitysprosessi hyvinvointi-
oppimisen tulkintakehyksen soveltamisessa kouluhyvinvointiin ja kouluyhteisöjen toimintakult-
tuurin kehittämiseen Jyväskylässä (taulukko 1).

Tarja Tuomainen, Marko Lahtinen ja Matti Rimpelä: 

Hyvinvointioppimisen soveltaminen   kouluhyvinvointiin Jyväskylässä
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Taulukko 1. 
Tärkeimpiä vaiheita hyvinvointioppimisen tulkintakehyksen soveltamisessa perusopetukseen Jyväskylässä vuo-
sina 2009–2014

Vuosi Päätös, hanke, toiminta

2008–2009 Educoden	kouluhyvinvoinnin	koulutushankehakemus	Opetushallitukselle,	myönteinen	päätös	rahoituksesta.	 
Hyvinvointioppiminen-osuus käynnistyi asiantuntijaseminaarilla 11/2009.

2010–2011 Koulutushankkeen ensimmäinen vaihe neljässä peruskoulussa. Yhdessä koulussa vahvuudet ja vaikeudet (SDQ) 
-hyvinvointiarviointi arviointikeskustelujen osaksi yhdellä vuosiluokalla.

2011–2012 Opetushallitukselta	tukea	toiselle	vaiheelle,	johon	ilmoittautuivat	mukaan	Jyväskylän	kaupungin	perusopetuksen	
johto ja viisi peruskoulua (”pilottikoulut”).
Rehtoriseminaarissa	9/2011	sovittiin	SDQ-hyvinvointiarvioinnin	yhdistämistä	arviointikeskusteluihin	yhteiseksi	
kehitystehtäväksi. 
Useita	muita	hyvinvointioppimisen	sovellutuksia	pilottikouluissa.

2012–2013 ”Iso pilotti”: SDQ-hyvinvointiarviointi toteutettiin Jyväskylän kaupungissa jokaisessa koulussa siten, että mukana 
oli yksi ikäluokka vuosiluokilta 1–2, 3–4, 5–6 ja 7–9.
 ”Jyväskylän mallin” kehittämiseen valmennettiin 40 kehittäjäopettajaa kouluilta. 
Educoden	ja	Jyväskylän	perusopetuksen	yhteinen	päättöseminaari	1/2013.

2013–2014 SDQ-hyvinvointiarviointi kaikissa kouluissa vuosiluokilla 1, 3 ja 6. Kehitettiin sähköinen analyysityökalu Wilmaan, 
koulutettiin	analysoivat	opettajat.	Yhteisen	VESOn	yhtenä	teemana	hyvinvointioppiminen,	lisäksi	½	VESO	ja	toi-
minnallinen vanhempainilta kaikilla kouluilla hyvinvointiteemalla, tavoitteet toimintasuunnitelmaan. Keväällä 
2014 perustettiin monialainen hyvinvointioppimisen kehittämis- ja ohjausryhmä. Yhteistyö Jyväskylän yliopiston 
OKL:n	ja	psykologian	laitoksen	sekä	keskussairaalan	lastenpsykiatrian	kanssa.

2014–2015 SDQ-hyvinvointiarviointimallin päivittäminen ja päätös systemaattisesta arvioinnista vuosiluokilla 3 ja 5, mallin-
nus vuosiluokalle 8. Tulosten hyödyntäminen laajoissa terveystarkastuksissa, luokkayhteenvedot koulun yhteisöl-
liseen oppilashuoltoryhmään.
Varhaiskasvatuksessa pilotointia, yhteys laajoihin terveystarkastuksiin. Jatkumo 4–16-vuotiaille. 

Uhkien ehkäisystä hyvinvointioppimiseen
Terveysoppi kuului oppivelvollisuuskoulun opetussuunnitelmaan 1900-luvulla. Lasten terveyden 
edistäminen vakiintui vähitellen laajentuneen kouluterveydenhuollon tehtäväksi, jota täydensi 
kouluruokailu. Koulupsykologeja ja koulukuraattoreja alkoi tulla peruskouluihin 1970-luvulta al-
kaen. Yhdessä kouluterveydenhuollon henkilöstön kanssa he muodostivat oppilashuollon palve-
lut. 

Lasten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen koulussa ymmärrettiin pitkään pääosin terveys-
opin ja oppilashuollon tehtäviksi. Eniten huomiota on kiinnitetty ongelmiin ja niiden ehkäisyyn, 
kuten tupakoinnin, päihteiden käytön ja kiusaamisen ehkäisy. Yksilökeskeisen ja ongelmalähtöi-
sen toiminnan rinnalla on alettu puhua laajemmasta kouluhyvinvoinnista. Yhteisenä päämääränä 
on ollut koko kouluyhteisön kehittäminen edistämään oppilaiden hyvinvointia, mutta sovellutuk-
set vaihtelivat paljon. 

Tutkijoiden huomio alkoi 1990-luvulla kiinnittyä yhä enemmän kouluyhteisöissä toteutettujen 
ehkäisyohjelmien vaatimattomiin tuloksiin. Vaikka useilla ohjelmilla saatiin hyviä tuloksia tutki-
musasetelmassa, käytännön sovellutuksissa tulokset jäivät vaatimattomiksi. Ohjelmat yksinään ei-
vät ehkäisseet, jos niihin ei yhdistynyt laajempaa muutosta kouluyhteisöissä ja niitä ympäröivässä 
yhteiskunnassa. Samanaikaisesti terveyden edistämisen kansainvälisessä kirjallisuudessa alettiin 
yhä enemmän kehitellä terveyden lukutaidon tulkintakehystä.

Näistä virikkeistä sai alkunsa hyvinvointioppimisen tulkintakehyksen kehittäminen: Olisiko 
mahdollista jäsentää yhteinen hyvinvoinnin edistämisen tulkinta, joka ongelmien varhaisen tun-
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nistamisen ja ehkäisyn sijasta perustuisi lapsen luonnolliseen kehitykseen ja jossa olisi siirretty si-
vuosaan riskien uhka ja sillä muutokseen motivoiminen. (Rimpelä 2006, 2008, 2013.)

Uuden tulkintakehyksen pohtimisessa ensimmäinen oivallus keskittyi oppimiseen. Esimerkiksi 
varhaisen vuorovaikutuksen ja lapsen sosiaalisen osaamisen sekä liikunta- ja ruokailutottumusten 
muodostumisen tutkimuksessa on jo pitkään puhuttu oppimisprosesseista. Toisen näkökulman 
tähän pohdintaan toivat tutkimukset oireiden kokemisesta ja niiden yhdistäminen terveyden ja 
hyvinvoinnin pääomaluonteen tulkintoihin. Kun aikaisemmin oireet olivat hahmottuneet tautien 
merkeiksi, uutta oli niiden tulkinta viesteiksi elimistön ja mielen tasapainotilasta. Lapsen näkö-
kulmasta yhteistä näille on oppiminen. 

Näin uuden tulkintakehyksen ytimeksi tiivistyi hyvinvointioppiminen: Lapsi oppii hyvinvointia 
– ja valitettavasti myös pahoinvointia–- samalla tavalla kuin hän oppii lukemista ja laskemista. 
Hyvinvointioppimista ei pidä rajata vain yksittäisen lapsen yksilölliseen oppimiseen. Yhtä tärkeää 
on puhua yhteisöllisestä oppimisesta (”oppivat organisaatiot”). Myös perheet, päiväkodit, koulut 
ja kunnat oppivat sekä hyvinvointia että pahoinvointia. 

Ongelmien ehkäisyssä puhutaan paljon motivaatiosta ja oletetaan, että ongelman uhan ja vaa-
rallisuuden kuvaaminen lisää motivaatiota muuttumiseen. Keskeiseen rooliin nousee yksittäisen 
ihmisen tahto. Tämän toiminta-ajatuksen tyypillinen sovellutus on ongelmiin keskittyvän asian-
tuntijan luento oppilaille.

Kun toiminta-ajatus perustuu oppimiseen, seuraavaksi nousevat esiin osaaminen ja opettami-
nen. Tahto on tärkeä, mutta ei yksinään riitä. Oppiminen etenee vaiheittain ja vaatii tuekseen ta-
vallisesti paljon enemmän kuin yksittäisen luennon. Oppimiseen tarvitaan aikaa, harjoittelua ja 
oma kokemus. Näkökulman laajentuessa yhteisöihin haasteiksi tulevat vakiintuneet toimintatavat 
ja laajemmin koulun toimintakulttuuri (koulun ”eetos”). Niin yksittäisen lapsen kuin kouluyhtei-
sön näkökulmista hyvinvointioppimisen ja opettamisen tavoitteet asettuvat usein samanaikaises-
ti huomiseen ja vuosien päähän tulevaisuuteen.

Toinen tärkeä muutos on oppimisen, osaamisen arvioinnin ja opettamisen asiantuntijoiden 
nouseminen täysivaltaisiksi toimijoiksi hyvinvointiasiantuntijoiden rinnalle ja jopa heitä tärkeäm-
miksi. Hyvinvointi- ja terveystiedon lisäksi olisi hallittava hyvinvointiopettamisen oma didaktiik-
ka. Koulun arjessa opettajien on todennäköisesti helpompi laajentaa osaamistaan hyvinvointitie-
toon kuin hyvinvoinnin asiantuntijoiden omaksua riittävä osaaminen opettamisessa. Tärkeää on 
tässä tehtävä yhteistyö ja yhteisen tehtävän ja tavoitteen näkeminen.

Terveyden ja hyvinvoinnin arvioinnin on oletettu vaativan näiden alojen erityistä ammattitai-
toa. Ammattilaisten arvioinnin rinnalle tutkimus on nostanut yhä tärkeämmäksi jokaisen ihmi-
sen oman arvioinnin hyvinvoinnistaan ja myös vertaisarvioinnin. Erityisesti on syytä kiinnittää 
huomioita seurantatutkimuksiin, joissa opettajat, vanhemmat, terveysammattilaiset ja myös op-
pilas itse ovat arvioineet oppilaan hyvinvointia ja hänen kehitystään on seurattu aikuisuuteen 
saakka. Väestötutkimuksissa opettajan arviointi on ennakoinut muita paremmin oppilaan hyvin-
vointikehityksen suuntaa.

Seuraava kysymys oli, mitä ovat hyvinvointioppisen tärkeimmät sisällöt (”oppiaineet”). Lapsen 
kehityksen näkökulmasta on huomio kiinnittynyt 1) sosiaalisen osaamisen (”pätevyys”, ”kompe-
tenssit”), 2) oppimaan oppimisen, 3) elimistön ja mielen viestien havaitsemisen ja tulkinnan, 4) 
oman ja ympäristön hyvinvoinnin arvioinnin ja tulkinnan sekä 5) tottumusten (arjen ajankäyttö, 
uni, lepo ja rentoutuminen, liikunta, ruokailu, itsehoito yms.) oppimiseen (Rimpelä 2013).
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Koulutushankkeen toiminta-ajatus ja käynnistäminen
Koulutushankkeen käynnistämisseminaarissa marraskuussa 2009 hanketta esiteltiin seuraavasti: 

– ”Opettajien hyvinvointiopettamisen osaamista kartutetaan marraskuussa alkavalla Kouluhy-
vinvointi-koulutushankkeella. Opetushallituksen rahoittama ja Opetusalan koulutuskeskuk-
sen toteuttama kaksivuotinen hanke kerää yhteen teemaan läheisesti liittyviä toimijoita ja 
asiantuntijoita koulumaailmasta, yliopistoista ja hallinnosta. Tavoitteena on kehittää oppilai-
tosten kokonaisvaltaista hyvinvointia.

– Kun hyvinvointia opitaan riittävästi jo varhaislapsuudessa ja peruskoulun alkuvaiheessa, lap-
sen ja myös hänen läheistensä voimavaroja vapautuu koulun perinteisten oppimistavoittei-
den saavuttamiseen. Voidaan hyvin kysyä, tulisiko varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen 
ammattilaisten saada koulutusta muun ohella myös hyvinvointiopettamisessa.”

Koulutushankkeen toiminta-ajatus oli yksinkertainen: Esitetään hyvinvointioppimisen tulkin-
takehys opettajille ja kysytään, miten sitä voitaisiin soveltaa peruskoulujen arjessa. Alun perin ta-
voitteena oli edetä kahdella tasolla, virittää keskustelua ja kehittelyä kouluhyvinvoinnin asiantun-
tijoiden kesken ja edetä samalla tavalla muutamassa koulussa. Tätä toiminta-ajatusta sovellettiin 
käynnistysseminaarissa. Hankkeen voimavarat eivät kuitenkaan antaneet mahdollisuutta laajem-
man asiantuntijayhteistyön jatkamiseen. 

Hankesuunnitelman ytimenä oli hyvinvointioppiminen ja kehitysyhteisöjen, kuten perheiden 
ja koulujen, välisen kasvatuskumppanuuden vahvistaminen. Tavoitteena oli myös valmentaa opet-
tajia kohtaamaan oppilaiden sosiaalisia ja psykososiaalisia ongelmia. Koulutusohjelman keskeiset 
sisällöt olivat: hyvinvointioppimisen käsite ja osa-alueet, hyvinvointioppiminen metataitona ja 
opetussuunnitelmassa, hyvinvointiopettamisen pedagogisia käytänteitä sekä pedagogisten kokei-
lujen arviointi ja mallintaminen. 

Toteutuksessa sovellettiin pitkäkestoista kehittäjäkoulutusta, jossa lähitapaamisia oli pari kertaa 
lukukaudessa ja yhteydenpito yhteisön kesken verkon välityksellä jatkuvaa. Käsitteen määrittelyis-
tä ja viitekehyksen luomisesta oli tarkoitus siirtyä suunnittelemaan ja toteuttamaan pedagogisia 
kokeiluja, joista edettäisiin yhteisen seurannan ja arviointikeskustelujen pohjalta suositeltaviin 
toimintamalleihin. Koulutuksen ja kokeilujen tuotokset julkaistaisiin ja levitettäisiin seminaareis-
sa.

Etsimistä ensimmäisessä vaiheessa 
Koulujen tuli olla niin lähellä toisiaan, että yhteinen koulutus voitiin järjestää vaivattomasti. Jyväs-
kylän seudulla tiedettiin olevat varsin paljon kiinnostusta kouluhyvinvoinnin edistämiseen. Yh-
teistyökouluiksi löytyivät kolme peruskoulua Jyväskylästä ja yksi Laukaasta. Tammikuusta 2010 
toukokuuhun 2011 järjestettiin kuusi yhteistä koulutuspäivää, joihin koulut lähettivät keskimää-
rin viisi osallistujaa. Lisäksi koulutushankkeen asiantuntija oli mukana jokaisessa yhteistyökou-
lussa henkilöstölle järjestetyssä iltapäiväkoulutuksessa ja samana päivänä illalla vanhempainillas-
sa.

Koulutuksessa ei haluttu eikä edes olisi osattu ennakoida tuloksia. Liikkeelle lähdettiin hieman 
seikkailumielellä. Suurin osa yhteisestä ajasta käytettiin keskusteluihin ryhmissä. Monialaiselta 
osallistujajoukolta odotettiin ennakkoluulotonta ”ristipölytystä”. Jokaisen koulutuspäivän aluksi 
esitettiin hyvinvointioppimisen tulkintakehystä vaihtuvista näkökulmista. Seuraavaksi koulut ker-
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toivat omista kokemuksistaan sekä etenemisestään ja sen tuottamista tuloksista ja pohdinnoista. 
Päivän teemoja kehiteltiin työryhmissä ja yhteisessä keskustelussa. Koulut esittivät omat suunni-
telmansa seuraaville kuukausille. 

Koulutushankkeen alkuvaiheessa keskusteltiin vilkkaasti uuden tulkintakehyksen suhteesta 
kouluissa jo pitkään esillä olleeseen kouluhyvinvoinnin edistämiseen. Kriittisissä puheenvuorois-
sa kysyttiin, mitä uutta se tuo. Kiinnostus hyvinvointioppimisen soveltamiseen kasvoi vähitellen. 
Yhteistyökoulut valikoivat omat teemansa ja kehittelivät niihin pedagogisia sovellutuksia. Useita 
erilaisia ideoita pedagogisiksi sovellutuksiksi esiteltiin ja kehiteltiin ryhmätöissä ja edelleen kou-
luissa. Tärkeimmäksi yhteiseksi teemaksi nousivat kiire ja ratkaisuksi itsearviointi ja ajan käytön 
suunnittelu: 

– Musertavasta kiireestä arjen rytmitajuun. Tuotetaan monikäyttöinen teknologinen apuväline 
yksilöllisen ja henkilökohtaisen viikkorytmin löytämiseen. Oppilaat motivoituvat käyttä-
mään itseohjautuvasti apuvälineitä saadakseen arjen ja viikonloput jäsentymään siten, että 
päivät lataavat, sen sijaan että lataus purkaantuisi.

– Jatkuvasta kiireestä kiireettömyyteen. Alakoulussa etsitään työkaluja ja keinoja kiireettömyy-
teen sekä sanoitetaan tuntemuksia. Yläkoulussa käydään luokanohjaajien tuokioissa syste-
maattisesti ajankäytön suunnittelua ja arviointia läpi. Oppilaat tulevat tietoiseksi ajankäytös-
tään ja oppivat sitä suunnittelemalla tukemaan hyvinvointiaan. Ainekohtaisesti satsataan 
hyvinvointioppimiseen.

– Hyvinvoinnin itsearviointi. Aivojen hyvinvointi. Yhdistetään jaksoarviointeihin itsearviointi-
osuus oppilaan arjen rytmeistä, levosta ja rasituksesta sekä keskusteluohje oppilaalle ja huol-
tajalle. Kehitetään lomake itsearviointiin. 

Ensimmäinen vaihe opetti järjestäjille vähintäänkin yhtä paljon kuin yhteistyökouluille. Kes-
kustelujen ja kokeilujen edetessä hyvinvointioppisen tulkintakehys koettiin kiinnostavaksi ja in-
nostavaksikin, mutta sen soveltaminen koulun arkeen ei lähtenyt helposti liikkeelle. Erityisesti aja-
tus opettajasta keskeisenä toimijana vaati sulattamista. Kun koulutukseen osallistuvassa ryhmässä 
ideat kiteytyivät, niiden kehittäminen edelleen koulun sisällä osoittautui arjen kiireissä vaikeaksi. 
Kehitysprosessi pysähtyi helposti, kun tarjolla ei ollut lisävoimavaroja. 

Osallistujien palaute yhteisistä koulutuspäivistä oli myönteistä. Erityisesti kiitettiin mahdolli-
suutta keskusteluihin ryhmissä ja vuorovaikutusta toisen koulujen kanssa. Asiantuntijavierailut 
kouluilla ja vanhempainillassa laajensivat keskustelua koko kouluyhteisössä.

Toinen vaihe: Pilottikouluista perusopetuksen johtoon
Kokemukset ensimmäisestä vaiheesta olivat siinä määrin myönteisiä, että koulutushankkeelle 
haet tiin jatkoa. Pääosin edettiin samalla tavalla kuin ensimmäisessä vaiheessa, mutta suunnitel-
maa täsmennettiin kahdessa suunnassa. Koulujen lisäksi mukaan tuli saada myös kunnan perus-
opetuksen johtotaso. Osallistuville kouluille tarjotaan yhteistä kärkihanketta, joksi esitettiin oppi-
laiden hyvinvoinnin arvioinnin yhdistäminen arviointikeskusteluihin.

Toinen vaihe käynnistettiin syyskuussa 2011 iltapäiväseminaarilla, johon kutsuttiin perusope-
tuksen ja päivähoidon edustajia Jyväskylän seudulta iltapäiväseminaariin ja jossa kerrottiin en-
simmäisen vaiheen kokemuksista ja kiinnostuneita pyydettiin ilmoittautumaan toiseen vaihee-
seen. Jyväskylän kaupungin perusopetuksen johto ja viisi peruskoulua (”pilottikoulut”) ilmoittivat 
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kiinnostuksestaan lähteä mukaan kehittämishankkeeseen. Koulutusyhteistyö käynnistyi marras-
kuun lopussa 2011 ja jatkui syyslukukauteen 2012. 

Oppilaan hyvinvointiarviointi valittiin kärjeksi useasta eri syystä. Se havainnollisti monesta 
suunnasta hyvinvointioppimisen tulkintakehyksen ydintä: lähdetään liikkeelle oppilaan arjesta ja 
omasta kokemuksesta, sidotaan toiminta koulussa jo vakiintuneisiin rutiineihin, opettaja on tär-
keä toimija ja edetään opettajien, huoltajien ja oppilaiden yhteistyössä sekä sovelletaan aikaisem-
min muualla testattua ja hyväksi havaittua menetelmää. Otetaan oppilashuolto kiinteästi mukaan 
ja rakennetaan moniammatillista toimintakulttuuria arkeen. Yhden koulun nopea eteneminen ja 
rohkaisevat kokemukset koulutushankkeen ensimmäisessä vaiheessa osaltaan tukivat tämän kär-
kihankkeen valintaa.

Toisen vaiheen pilottikoulut olivat erilaisia. Mukana oli erityiskoulu, suuri yhtenäiskoulu, var-
sin haastavan oppilaaksi ottoalueen koulu ja vasta suunnitteluvaiheessa oleva uusi yhtenäiskoulu. 
Koulutushankkeen järjestäjien kokemus ensimmäisestä vaiheesta auttoi selventämään ja täsmen-
tämään hyvinvointioppimisen tulkintakehyksen esittelyä. Perusopetuksen johdon tuki ja koulu-
tushankkeen yhdistäminen Osaava-hankkeeseen auttoivat etenemään nopeasti koko kaupungin 
kattaviin käytännön sovellutuksiin. 

SDQ (Strenghts and difficulties) -menetelmä arviointikeskusteluihin
Koulutushankkeen ensimmäisessä vaiheessa yhdessä yhteistyökoulussa kehittämisteemaksi otet-
tiin levon ja rasituksen suhde ja arjen rytmit sekä hyvinvoinnin itsearviointi jaksoarviointien yh-
teydessä. Marraskuussa 2010 järjestettiin koululla työkokous ja vanhempainilta, jossa koulutus-
hankkeen asiantuntija esitteli taustaa ja toiminta-ajatusta. Tässä yhteydessä tuli esiin mahdollisuus 
testata kansainvälisessä käytössä olevaa Vahvuudet ja vaikeudet (SDQ) -menetelmää, jossa oppi-
las, opettaja ja vanhemmat arvioivat oppilaan hyvinvointia samalla lomakkeella, (A4-sivulla 25 
kysymystä, joista muodostuu viisi ulottuvuutta / www.sdq.info). Saman tien tässä koulussa pää-
tettiin kokeilla ehdotettua toimintamallia. Kevätlukukauden 2011 aikana SDQ-hyvinvointiar-
viointi yhdistettiin yhdellä vuosiluokalla kaikkien oppilaiden arviointikeskusteluun. Kokemukset 
olivat rohkaisevia. Koulun rehtori kuvasi niitä sähköpostiviestissä asiantuntijalle seuraavasti:

”Kokeilimme menetelmää viime syksynä. Osaa opettajista pelotti kyselyn lähettäminen koteihin 
(”Onko meillä oikeutta kysellä tällaista?”) ja myös se, miten opettajan tulisi toimia, jos esille nou-
see ”hoitoa” vaativia tapauksia. Kun opettajat kuulivat hyvinvointioppimisesta, vastustus laantui 
ja kysely toteutettiin. Toista pelkoa yritimme minimoida sopimalla etenemisestä siten, että raja-
arvot ylittävät oppilaat ohjataan jatkotoimiin terveydenhoitajan kautta. Sovimme myös koulupsy-
kologin kanssa, että hän antaa tarvittaessa tukea, jos kysely paljastaa uusia huolenaiheita.”

Marraskuun 2011 koulutuspäivässä SDQ-menetelmää ensimmäisen vaiheen aikana soveltaneen 
koulun rehtori kertoi kokemuksista ja suositteli menetelmää mukana oleville kouluille. Samalla 
pilottikouluille jaettiin käyttöohje. Pilottikoulut kokeilivat SDQ:ta hieman vaihtelevasti kevätlu-
kukaudella 2012. Yksi koulu otti menetelmän käyttöönsä koko koulussa erityisluokkia myöten. 
(Ks. Alho 2013.)
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Myönteinen palaute vei hanketta suunniteltua reippaammin eteenpäin. Perusopetuksen johto 
otti SDQ-menetelmän yhdistämisen arviointikeskusteluihin mukaan lukuvuoden 2012–2013 ope-
tussuunnitelmaan. Jokaiselle peruskoululle suositeltiin menetelmän kokeilua muutamalla vuosi-
luokalla (”iso pilotti”).

Kehittäjäopettajat
Jyväskylän kaupungin perusopetuksen kehittämisohjelmaa valmisteltiin samanaikaisesti edellä 
kuvattujen koulutushankkeiden kanssa. Kärkiä mietittäessä keskiöön nousi koulun merkitys las-
ten ja nuorten hyvinvoinnin kehittymisen alustana. Tavoitteena oli päästä kouluilla eroon kiirees-
tä ja rönsyistä ja keskittyä olennaiseen. Hyvinvointi ja hyvinvointioppiminen tuntuivat osuvan hy-
vin kouluyhteisöjen arkeen. Hyvinvointiarviointi nousi hyvinvointioppimisen kärjeksi kahdesta 
syystä. Ensinnäkin haluttiin edistää systemaattisesti lapsen hyvinvointia sekä lapsen ja perheen 
osallisuutta ja koulujen toimintakulttuurin kehittymistä yhteisölliseksi ja moniammatilliseksi. 
Toiseksi haluttiin edistää opettajuuden muutosta kehittämisohjelman ja hyvinvointioppimisen 
kautta.

Näin kehittämissuunnitelman yhdeksi kärjeksi tuli hyvinvointioppiminen. Muita kärkiä olivat 
turvallisuus, toimintakyky ja oppimisen edistäminen. Seuraavaksi tuli ajankohtaiseksi pohtia, mi-
ten hyvinvointioppiminen viedään kaikkien peruskoulujen arkeen: Miten se saadaan vakiintu-
maan toimintakulttuuriin kestävästi niin, että kouluilla sitoudutaan ja että asetetut tavoitteet ja so-
vitut toimenpiteet toteutuvat kaikkien oppilaiden kohdalla samalla tavalla ja yhdenvertaisesti? 

Uuden kestävän toimintamallin kehittämiseen – hyvinvointiarvioinnin viemiseksi koulujen ar-
keen – tarvittiin vahva opettajien osallisuus. Kun tavoitteena oli myös toimintakulttuurin, osalli-
suuden ja opettajuuden kehittäminen, prosessin rakentamisessa kestäväksi tarvittiin opettajia ja 
opettajien asiantuntijuutta koulujen arjesta. Näin päädyttiin hakemaan kehittäjäopettajia, joille 
järjestettäisiin heistä itsestään ja koulujen näkökulmasta lähtevä valmennusprosessi. Valmennuk-
seen toivottiin ilmoittautuvan noin 20 opettajaa, mutta halukkaita olikin 40. Kaikki halukkaat 
otettiin mukaan ja perustettiin kaksi valmennusryhmää. Näin käynnistyi kehittäjäopettajien vuo-
rovaikutus- ja tunnetaitojen ja kouluyhteisön toimintamallien kehittämiseen keskittyvä valmen-
nusprosessi, jonka yhtenä tehtävänä oli kehittää arviointikeskusteluihin yhdistyvän oppilaan hy-
vinvointiarvioinnin Jyväskylän mallia. 

Syyskuusta 2012 toukokuuhun 2013 kestäneessä valmennuksessa avattiin koulutyöskentelyyn 
soveltuvia menetelmiä ja sovittiin tapaamisten väliajoilla omassa kouluyhteisössä tehtävistä har-
joituksista. Keskeisinä teemoina olivat sanallinen ja sanaton viestintä, kuunteleminen, omien ja 
toisen tunteiden tunnistaminen, tunteiden, toiminnan ja päätöksenteon välinen suhde, vastuu ja 
tunnevaikuttaminen sekä ryhmästä nousevat teemat. Valmennukselle asetettiin lähtötilanteessa 
tavoitteet seuraavasti:

– Vahvistetaan kehittäjäopettajien omia vuorovaikutustaitoja lisäämällä reflektiivisyyttä ja har-
joittelemalla tunnetaitoja.

– Rakennetaan jakamiselle ja luottamukselle otollisia toimintamalleja tavoitteena psyykkisesti 
ja fyysisesti turvallinen kouluympäristö.

– Tarkastellaan uuden opettajuuden teemoja: Miten opettajuus voi muuntua vastatakseen tä-
män päivän haasteisiin? Millaista asiantuntijuutta se on?
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– Edistetään oppilaiden ja henkilökunnan hyvinvointia, opettajien välistä yhteistyötä sekä kou-
lujen välistä yhteistyötä. 

Vaikka SDQ-menetelmän yhdistämistä oli jo kokeiltu ja kokemukset olivat myönteisiä, se oli ke-
hittäjäopettajien mielestä keskeneräinen. Kehittäjäopettajilta kysyttiin: Millainen pitäisi olla kou-
lun näkökulmasta malli, joka toimii ja edistää prosessille asetettuja tavoitteita? Tehtävän ja myös 
vastuun siirtäminen asiantuntijoilta ja perusopetuksen johdolta kehittäjäopettajille käynnisti upe-
an prosessin, jossa valmennuksen tavoitteet lähtivät toteutumaan itsestään ja konkreettisena osa-
na syntyi päivitetty malli SDQ-arvioinnin toteutukselle Jyväskylän perusopetuksessa. 

Kehittäjäopettajat kokivat voivansa itse vaikuttaa heitä koskeviin asioihin. He saivat tuoda oman 
asiantuntijuutensa käyttöön ja toimia opettajien edustajina uuden menetelmän kehittämisessä. Sa-
massa pohdittiin ja jaettiin asiantuntijuutta ja ydinkysymyksiä siitä, millaiset asiat edistävät kou-
lujen kehittymistä hyvinvoivan kouluyhteisön suuntaan. Seuraavassa valmennus- ja kehittämis-
prosessista erään opettajan kertomana: 

”Ensimmäisen kerran kuulin SDQ:sta kolme vuotta sitten. On vaikea uskoa, että siitä on niin vä-
hän aikaa, koska tuntuu siltä, että matkani tähän pisteeseen olisi vienyt ajallisesti paljon pidem-
pään. Meidän koulusta lähti kolme opettajaa minun lisäkseni ihmettelemään, mistä mahtaa olla 
kyse. 

Ensimmäisissä tapaamisissa kävi ilmi, että SDQ:ta oli jo edellisenä vuonna pilotoitu Jyvässeu-
dulla ja nyt oli tarkoitus viedä asiaa pidemmälle konkreettisen mittaamisen kautta. Meidän kou-
lussa väki taisteli erilaisten säästöpaineiden ym. alla, jolloin pilottiin lähteminen tuntui liian ras-
kaalta ja päätimme jättää prosessin kesken. En osaa arvioida päätöksen oikeellisuutta näin 
jälkikäteen, mutta onneksi ei tarvitsekaan.

Seuraavana lukuvuonna tuli nimittäin heti koulun alettua rehtorille viesti, että jokaisesta Jyväs-
kylän ala- ja yläkoulusta pitää nimetä henkilö, joka ottaisi vastuulleen hyvinvointiasiat. Ensim-
mäinen ajatus mielessäni oli, että emmekö päässeetkään pälkähästä tämän asian kanssa. Tiesin, 
että väsyneestä väestämme tuskin nousisi ylettömän innokkaita opettajia ottamaan lisätyötä har-
teilleen, joten koska olin ollut mukana jo edellisen vuoden pilottia yrittämässä, lupauduin mu-
kaan. 

Saavuin ensimmäiseen tapaamiseen paikalle hieman myöhässä, kerroin tulleeni, kun ”ykskaks 
piti jonkun tulla”. Vähän samalla tavalla kommentoi moni muukin - olimme vastahakoisia ihmet-
telijöitä: Mistä on kyse? Selvisihän se. Hyvinvointioppiminen ja SDQ tulisi osaksi koko kaupungin 
opetustoimea. Mitähän tämäkin nyt sitten mahtaa tarkoittaa?

Paikalle tulleista opettajista muodostettiin hyvinvointiopettajien verkosto, jolle järjestettiin 
säännöllisesti tapaamisia pitkin lukuvuotta. Itse asiassa ryhmiä muodostettiin kaksi, koska väkeä 
oli niin paljon – joistakin kouluista tuli useampikin opettaja. Tämän verkoston tapaamisista tuli 
yksi vuoden tärkeimmistä ja voimaannuttavimmista jutuista työssäni. Meidät saateltiin varovasti 
oman hyvinvoinnin tarkastelusta kohti oppilaiden ja koko kouluyhteisön hyvinvoinnin pohtimis-
ta. Ja ainoa asia, mitä harmittelin jälkeenpäin tajutessani näiden tapaamisten hienouden oli se, 
että meidän koulusta ainoastaan minä pääsin tästä hyvästä osalliseksi.

Ensimmäisen lukuvuoden päätteeksi Jyväskylän kouluissa tehtiin SDQ-kysely eri luokka-asteil-
la. Meidän koulu osallistui yläkoulun pilottiin. Kysely oli tarkoitus toteuttaa paperiversiona, mut-
ta mielestäni kysely olisi toteutettavissa jossakin muodossa sähköisestikin. Pyysin lupaa, että mei-
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dän koulu saisi kokeilla sähköistä toteutusta Wilman kautta. Olin kuullut kyselyn tekemisestä 
paperiversiona jo hieman etukäteen ja olin helpottunut, kun lupa sähköiseen kokeiluun saatiin.

Sähköisen kyselyn pilotointi onnistui koulussamme hyvin. Sen seurauksena seuraavana vuonna 
kysely päätettiin toteuttaa sähköisesti koko kaupungin tasolla Wilmassa. Tämän päätöksen myö-
tä osallisuuteni prosessiin voimistui merkittävästi.

Tehtävänäni oli saada koostettua Wilmasta SDQ-kyselyjen analysoinnit. Tämä työ vei aikaa ja 
vei ajatukset usein itse hyvinvoinnista pelkästään bittien maailmaan. Kuitenkin koko ajan taus-
talla vahvistui mielessäni ajatus siitä, mitä kohti kyselyn avulla ollaan menossa. Olin jo koulum-
me omassa pilotissa nähnyt sen, mitä pidin ensi alkuun merkittävimpänä asiana: Tämän kyselyn 
avulla oppilaan hyvinvoinnista saataisiin tietoa, joka usein jää varjoon koulutyön viedessä suu-
remman huomion. Esimerkkinä mainittakoon hiljaiset ja kiltit tytöt, joiden vastaukset omasta hy-
vinvoinnista poikkeavat usein opettajan ja huoltajankin näkemyksestä. Toisaalta monen selvästi 
pahoinvoivan oppilaan kohdalla pystyttiin helpommin pukemaan sanoiksi, millaisissa asioissa pa-
hoinvointi näkyy ja oli helpompi nostaa asioita keskusteluun, kun päästiin vertaamaan näkemyk-
siä samojen kysymysten pohjalta. Mutta enemmän oli tulossa.”

Kevään 2013 aikana viimeisteltiin opettajille ohjeistus arviointikeskustelun hyvinvointiosuu-
teen, pidettiin vanhempien toimikuntien, sivistyslautakunnan ja opetuksen hallinnon yhteinen 
hyvinvointioppimisen foorumi, jossa pohdittiin toiminnallisin menetelmin kysymyksiä: Miten 
hyvinvointi ymmärretään kodeissa? Miten hyvinvointia opetellaan kotona? Miten voimme tukea 
toisiamme yhteisessä tehtävässämme? 

Lukuvuoden 2013–2014 alussa kouluille mallinnettiin hyvinvointioppimisen ½ VESO, josta 
tehtiin kirjaukset oman koulun toimintasuunnitelmaan. Koulut velvoitettiin pitämään syksyn 
2013 aikana toiminnallinen vanhempainilta mielellään yhteistyössä jonkun toisen koulun kanssa. 
SDQ-arviointia varten yksi kehittäjäopettajista kehitteli sähköisen työkalun Wilmaan. 

Lukuvuoden mittaisessa prosessissa vakiintui kehittäjäopettajien verkosto. Yhdessä todettiin, 
että kouluilla on valtavasti potentiaalia, osaamista ja voimaa kouluhyvinvoinnin edistämiseksi. 
Kehittäjäopettajat halusivat muuttaa nimikkeensä hyvinvointiverkostoksi, joka täydentyi niin, että 
jokaisella perusopetuksen koululla on oma hyvinvointiverkoston opettaja. Onnistumiseen myö-
tävaikutti merkittävästi kaupungin päätös palkata opettajille sijaiset valmennuspäivien ajalle. Sa-
manaikaisesti kehittäjäopettajien prosessin kanssa uudistettiin koulujen toimintasuunnitelma täy-
dentämään opetussuunnitelman mukaista lukuvuosisuunnittelua perusopetuksen laadusta ja ke-
hittämisestä sekä arvioinnista. Hyvinvointioppimisesta kaupungin perusopetuksen toimintasuun-
nitelmaan kirjattiin linjaukset, joita soveltaen koulut kirjasivat omat toimenpiteensä ja sen, miten 
niiden toteutumista ja kehittymistä seurataan, arvioidaan ja suunnataan uudelleen oppimisen 
myötä.

Piloteista ”isoon kuvan”
Kun hyvinvointioppiminen ja hyvinvointiarviointi oli saatu yhdistettyä koulujen arkeen, seuraa-
vaksi suuntauduttiin yhteisen ”ison kuvan” piirtämiseen, yhteiseen kieleen oppilashuollon ja ope-
tushenkilöstön kesken sekä lapsen ja huoltajien osallisuuden vahvistamiseen. Keväällä 2014 pe-
rustettiin hyvinvointioppimiselle monialainen kehittämis- ja ohjausryhmä, jossa on mukana hal-
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linnon edustus lastenneuvolasta, kouluterveydenhuollosta, varhaiskasvatuksesta, perusopetukses-
ta, oppilashuollosta, nuorisopalveluista, koppari-hankkeesta ja sijaishuollon avopalveluista.

Ensimmäisenä tehtävänä ryhmässä tarkasteltiin lapsille ja nuorille ja perheille tehtävien kysely-
jen jatkumoa lapsen ja perheen näkökulmasta ikäkaudella 4–16-vuotiaat. Mitä kyselyjä tehdään? 
Mihin tietoa käytetään; tiedon merkityksellisyys? Voidaanko päällekkäisyyksiä poistaa? Miten 
voidaan rakentaa kulttuuria, jossa puhutaan yhteistä kieltä? Ongelmiin keskittyvästä ehkäisystä ja 
korjaamisesta tulisi siirtyä rakentamaan hyvinvointia oppimisen näkökulmasta ja tekemään ra-
kenteellista muutosta alhaalta päin. 

Kehittämisryhmän selvittämistyön ja pohdinnan perusteella päätettiin ottaa SDQ-hyvinvoin-
tiarviointi systemaattisesti käyttöön samoina ikävuosina, jolloin tehdään lastenneuvolan ja koulu-
terveydenhuollon laajoja terveystarkastuksia ja poistetaan päällekkäiset lomakkeet. Näin lapsen 
hyvinvointiarvioinnille on moniammatillisesti sama arviointikehys ja yhteinen kieli. Päällekkäiset 
kyselyt poistuvat ja kerättyä tietoa hyödynnetään kokonaisvaltaisemmin lapsen hyvinvoinnin 
edistämisessä. 

Laajenevaa yhteistyötä
Yhteistyön ja avoimen keskustelun tuloksena on saatu useat eri tahot miettimään lasten ja nuor-
ten hyvinvoinnin edistämistä Jyväskylässä. SDQ-hyvinvointiarviointiin ja se käyttämiseen osana 
oppilaan arviointikeskustelua Jyväskylässä kohdistui myös kritiikkiä, jonka kärkenä oli huoli 
SDQ-arvioinnin ongelmasuuntautuneisuudesta. 

Kehittämisryhmä kävi keskustelua mallista Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksen tutkijoi-
den ja Keski-Suomen sairaanhoitopiirin lasten- ja nuorisopsykiatrian kanssa. Yhteistyön tulokse-
na psykologian laitoksella ollaan kehittelemässä nuoremmille ikäluokille (3. luokat ja varhaiskas-
vatus) lapsen oman hyvinvoinnin kokemuksen näkyväksi tekevää kyselytyökalua SDQ-kyselyn 
rinnalle. SDQ-kyselyn oppilaat täyttävät itse vasta 5. luokalta alkaen. Yhteistyössä kehitettiin mal-
li hyvinvointiarvioinnin tulosten käsittelemiseksi yksilö- ja luokkatasoilla. Keskussairaalan lasten-
psykiatrian asiantuntijat järjestävät kouluterveydenhoitajille koulutusta SDQ-kyselyn tulosten tul-
kintaan. 

Yhteistyössä yliopiston opettajankoulutuksen kanssa on käynnistynyt lapsen ja nuoren psyyk-
kisen, fyysisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin kolmivuotinen (2014–2017) kehittämishanke. OKL:ssä 
viiden opiskelijan ryhmät tutustuvat kummikoulunsa toimintaympäristöön ja myös oman kum-
miluokkansa lasten arkeen. Ratkaisu- ja voimavarakeskeisesti edistetään hyvinvointia koulun ja 
lasten näkökulmasta ja tuetaan hyvinvoinnin osa-alueiden tunnistamista ja jäsentämistä ja näin 
autetaan koulua edistämään hyvinvointiprofiilia (ks. Konu 2002). Samalla seurataan, onko syste-
maattisella toiminnalla vaikutusta SDQ-tuloksiin. Peruskysymyksiä ovat: Jos lapsi oppii pitämään 
itsestään huolta, kuinka paljon se on yhteydessä oppimisen edistämiseen? Syntyykö hyvinvoinnin 
kautta ilo ja tahto oppimiseen? Lisääntyykö kouluviihtyvyys? Kokemuksia ja tuloksia jaetaan ke-
hittäjäkouluverkostossa ja myöhemmin koko kaupungin perusopetuksessa.



132

Missä oltiin vuoden 2015 alkaessa?
Vuoden 2015 alkaessa oppilaiden hyvinvointiarviointi SDQ-menetelmällä oli päätetty yhdistää ar-
viointikeskusteluun vuosiluokilla 3 ja 5 ja pilotoida sitä edelleen kahdeksannella vuosiluokalla. Ta-
voitteena on lukuvuoden 2015–2016 aikanaan soveltaa SDQ-hyvinvointiarviointia varhaiskasva-
tuksessa kaikille 4- ja 6-vuotiaille ja peruskouluissa 3.-, 5.- ja 8.-luokkalaisille. Lukuun ottamatta 
kolmatta vuosiluokkaa näille ikäryhmille tehdään laajat terveystarkastukset.

Arviointikeskustelussa hyvinvointiosuudessa painopisteenä on lapsen vahvuuksien tarkastelu 
(lapsi itse, vanhemmat ja opettaja) sekä SDQ-kysely yleisellä tasolla. Arviointikeskustelujen lisäk-
si tuloksia käsitellään luokkatasolla hyvinvointipalavereissa, joihin osallistuvat opettaja, kouluter-
veydenhoitaja, koulukuraattori, koulupsykologi ja erityisopettaja ja joissa esitellään SDQ-kysely-
jen yhteenvetotulokset ilman nimiä. Tässä palaverissa keskitytään tulosten tulkintaan. Opettajalla 
on myös mahdollisuus ilmaista huolensa yksittäisestä oppilaasta. Jos uusi huoli herää kyselyn poh-
jalta, kutsutaan koolle kolmikantakeskustelu, johon osallistuvat huoltaja, opettaja ja koulukuraat-
tori/koulupsykologi/kouluterveydenhoitaja. Tässä yksilökohtaisessa palaverissa sovitaan toimen-
piteistä, vastuista ja seurannasta. 

Laajojen terveystarkastusten yhteydessä kouluterveydenhoitaja kokoaa luokkatasoiseen koon-
tilomakkeeseen yhteenvetoa varten seurattavaksi sovitut asiat. Luokkatason yhteenvedot käsitel-
lään yhteisöllisessä oppilashuoltoryhmässä ja niitä hyödynnetään oppilashuoltosuunnitelman laa-
timisessa. Lisäksi luokkatasoisista yhteenvedoista tiedotetaan opettajille, oppilaille, kodeille ja 
nuorisotoimelle sekä hyödynnetään luokka-/koulu-/aluekohtaisessa hyvinvointityössä. Yhteenve-
tojen pohjalta sovitut toimenpiteet kirjataan ja niitä seurataan sovitusti. 

Hyvinvointioppimisen kehittämisessä kärkihankkeena on pysynyt useamman vuoden SDQ-ky-
sely ja siihen liittyvän prosessin ja aikataulutuksen systemaattiseksi saaminen. Nyt tämä prosessi 
alkaa olla valmis ja vakiinnutettavissa. Kehittäminen jatkuu, ja meneillään oleviin OPS2016- ja 
KuntaKesu-prosesseissa hyvinvointioppiminen on Jyväskylässä keskiössä. Hyvinvointiverkosto 
työstää OPS2016 Jyväkylän kuntakohtaista osuutta hyvinvointioppimisen näkökulmasta. Opetus-
suunnitelman yleiseen osioon rakennetaan jatkumo hyvinvointioppimiselle ja opettamiselle sekä 
lasten ja nuorten hyvinvointiosaamisen kehittymiselle. 

Hyvinvointiverkosto on laajentunut myös varhaiskasvatukseen, ja sieltä hyvinvointiverkoston 
muodostavat jo koulutetut työyhteisöjen mentorit. Painopistettä suunnataan hyvinvoivan lapsen 
ja koulu- sekä päiväkotiyhteisön suuntaan ja henkilöstön osaamisen kehittämisen suuntaan. Lu-
kuvuodelle 2015–2016 on suunnitteilla yhteisiä koulutusprosesseja varhaiskasvatuksen ja perus-
opetuksen henkilöstölle. Marraskuussa KEOS2015-foorumin yksi keskeinen teema on hyvinvoin-
ti. Valmisteilla olevaan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaan kirjataan mukaan SDQ-kyse-
lyn systemaattinen käyttö ja hyvinvointioppimisen toimenpiteet. 

Arviointia ja suosituksia 
Jyväskylän mallin soveltamisesta lukuvuoden 2015–2016 aikana kerätään webropol-kyselyllä pa-
laute opettajilta, oppilailta, huoltajilta ja oppilashuollon henkilöstöltä. Kyselyssä kiinnitetään huo-
miota arviointikeskustelun hyvinvointikeskustelun hyödyllisyyteen suhteessa seuraaviin asioihin: 
puheeksi ottaminen, lapsen hyvinvointioppiminen, lapsen hyvinvoinnin tukeminen, keskustelun 
onnistuminen, vapaa palaute.
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Oppilaiden ongelmia kohdattaessa opettajat ovat tottuneet etsimään niihin ratkaisuja yhteis-
työssä terveydenhoitajien, koulukuraattorien ja koulupsykologien kanssa. Jo pitkään on pyritty 
muokkaamaan tätä yhteistyötä ennaltaehkäiseväksi ja vahvistamaan oppilaiden ja huoltajien osal-
lisuutta (ks. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos, luku 5.4. Oppilashuolto ja 
turvallisuuden edistäminen, 4/011/2014). Myös opettajan työnkuva uudistuu, kun oppilaan hy-
vinvointi ja sen edistäminen tulevat yhä vahvemmin osaksi jokapäiväistä ryhmätason työtä. Yh-
teistyökumppaneiden määrä on kasvanut, eikä moninaistunut opettaja ole enää yksin vastuussa, 
mutta vastaavasti kohtaa uusia haasteita.

Tavoitteena on säilyttää tuttua ja turvallista, mutta myös olla valmis uusiin työskentelymalleihin 
ja yhteistyökäytänteisiin. Jo opettajankoulutuksessa painopisteenä on yhteisöllinen oppiminen ja 
osaaminen. Keskiöön tulevat yhteisen kielen löytäminen eri ammattiryhmien kanssa ja yhteisen 
ajan varaaminen yhteissuunnitteluun sekä eri asiantuntijoiden aidon osallisuuden mahdollistami-
nen. 

Näihin haasteisiin on Jyväskylässä lähdetty vastaamaan hyvinvointioppimisen tulkintakehystä 
soveltamalla. Tulevaisuuden hyvinvointia on rakennettava yhdessä. Lapsi viettää ison osan lapsuu-
destaan koulussa, ja koulu on siten merkittävä kehitysyhteisö lapsen sosiaalisessa kasvussa. Lapset 
tulevat kouluun erilaisista taustoista ja perhetilanteista. Koulun rooli lapsen hyvinvoinnin ylläpi-
täjänä korostuu tilanteissa, joissa perheillä ei ole voimavaroja tai keinoja lapsen tukemiseen. 
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Julkisten palveluiden kehittäminen saatetaan usein kokea autoritäärisenä, ylhäältä alas-
päin suuntautuvana. Johto innovoi ja tuottaa kehittämishankkeita, joiden jalkauttaminen 
ja jääminen henkiin saattaa olla iso pulma. Hämeenlinna on tunnettu kuntakentässä jo 
pitkään ”kehittäjäkaupunkina”, jossa samanaikaisesti on vireillä monia uudistuksia ja ke-

hittämishankkeita. Praksistoiminnan alkaessa vuonna 2011 arjen tasolla nähtiin lukuisia puuttei-
ta sosiaalipalveluiden ja sosiaalityön kehittämisessä ja kohdattiin jatkuvasti vaikeuksia sosiaali-
työntekijöiden rekrytoinnissa. 

Yhdessä Tampereen yliopiston kanssa käynnistetyssä sosiaalityön praksistoiminnassa (mukana 
olivat myös Helsinki, Tampere, Seinäjoki ja Pori) lähtökohtana oli, että sosiaalityötä koskevan ke-
hittämisen tulisi palvella myös työntekijää ja tehdä hänen työtään hallittavammaksi. Näin palvel-
laan parhaiten asiakasta ja työn laatu paranee. Tavoitteeksi asetettiin asiakastyön henkisen kuor-
mittavuuden vähentäminen ja henkilöstön voimaannuttaminen sekä innostaminen oman työnsä 
tutkimiseen ja kehittämiseen. 

Työyhteisötasolta lähtevä, toimintatutkimuksellinen ja tasavertaiseen vuoropuheluun perustu-
va kehittämistyö on monissa tutkimuksissa todettu onnistuneeksi lähestymistavaksi (ks. Kasvio 
ym. 1994). Kehittämistyössä periaatteena on se, että mahdollisimman monet työyhteisön jäsenet 
saavat osallistua sekä kehittämistyön suunnitteluun että sen toteuttamiseen. Lähestymistapa on 
työntekijöitä sitouttava. Tässä luvussa kuvataan lapsiin ja nuoriin kohdistuvan sosiaalityön työn-
tekijälähtöistä kehittämistä. 

Hämeenlinna Praksis
Vuosina 2012–2014 Hämeenlinnassa toimi kaupungin sosiaalipalveluihin sijoittunut käytännön, 
opetuksen ja tutkimuksen yhteisrakenne ja oppimisympäristö Hämeenlinna Praksis. Praksis koh-
distui kaupungin sosiaalialan koko henkilöstöön. Suuri osa tästä henkilöstöstä toimii lasten ja 
nuorten palveluissa, lähinnä lastensuojelussa. Verkostomaisessa hankkeessa yhteistyökumppani-
na olivat Tampereen yliopiston yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikön sosiaalityön tutkinto-
ohjelma ja Hämeen ammattikorkeakoulun sosiaalialan koulutusala.

Kaupunki rahoitti hankkeen kokonaisuudessaan. Ohjausryhmään kuului johdon, oppilaitosten 
ja sosiaalityön edustajia sekä osa-aikainen kehittäjäsosiaalityöntekijä. Varsinaisen kehittämistyön 
tekivät kuitenkin sosiaalityöntekijät oman työnsä ohessa. 

Eija Leppänen ja Jonna Niemelä: 

Sosiaalityötä lapsille alhaalta ylöspäin   Hämeenlinnassa
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Praksistoiminnan tavoitteena oli 
– tehdä Hämeenlinnan sosiaalityötä ja lastensuojelua houkuttavaksi harjoittelu- ja työpaikaksi 

opiskelijoille, sosiaalityöntekijöille ja muille sosiaalialan ammattilaisille
– tehdä näkyväksi jo olemassa olevia hyviä työkäytäntöjä 
– lisätä työkäytäntöjen tietoperustaisuutta ja työn hallittavuutta sekä saada alulle sosiaalityön-

tekijöiden ja sosiaaliohjaajien oman työn tutkiva kehittäminen.
Hämeenlinnan kaupungin lastensuojelu on jaettu avohuollon palveluihin, joihin kuuluvat vas-

taanottotiimi Apila, kaksi alueellisesti toimivaa avohuollon tiimiä, jälkihuollon työpari sekä sijais-
huollon palveluita tuottava sijaishuollon tiimi. Työntekijöitä lastensuojelussa on yhteensä 33. 
Heistä sosiaalityöntekijöitä on 18, lisäksi tiimeihin kuuluu sosiaaliohjaajia (sosionomi AMK -tut-
kinnolla) ja perheohjaajia, jotka tekevät perhetyötä lastensuojeluperheissä. 

Vuonna 2007 julkaistussa työryhmämuistiossa sosiaalialan korkeakoulutuksen suuntaan ehdo-
tettiin perustettavaksi opetus- ja tutkimusklinikoita. Muistion mukaan opetus- ja tutkimusklinik-
ka on sosiaalialan vahvan osaamisen keskus, jossa työtä tutkitaan, arvioidaan ja kehitetään. Prak-
sistoiminnassa sosiaalialan käytäntö, koulutus ja tutkimus ovat kiinteässä yhteydessä toisiinsa. En-
sin keskityttiin opiskelijoiden harjoittelujen kehittämiseen. Tavoitteena oli tarjota opiskelijoille hy-
vät harjoittelupaikat laadukkaalla ohjauksella. 

Käytännössä tämä tarkoitti myös kaupungin sosiaalialan näkyväksi tekemistä yliopiston suun-
taan. Hämeenlinnaa markkinoitiin opiskelijoille, ja työntekijät osallistuivat yliopiston järjestämiin 
tilaisuuksiin (käytännön opetuksen ja harjoittelun informaatiotilaisuudet, luennot ja sosiaalityön 
taito-opetus). Mahdollisia graduaiheita pohdittiin yhteistyössä yliopistonlehtoreiden kanssa opis-
kelijoiden ja työelämän tarpeita yhteen sovittaen. Yliopiston edustaja oli mukana ohjausryhmässä 
ja toi tieteellistä tietoa eri osapuolten tueksi. Praksis-tilaisuudet olivat avoimia oppilaitosten hen-
kilökunnalle. Toimintaan osallistui työntekijöitä yliopistolta ja Hämeenlinnan ammattikorkea-
koulusta. 

Esimiehet ja johto osallistuivat kehittämistyöhön mm. vetämällä työpajoja. Aktiivisimmille 
työntekijöille annettiin pikapalkkioita heidän kehittämispanoksestaan. Esimiesten työntekijöille 
osoittama tuki ja arvostus tuli tällä tavoin konkreettiseksi ja loi heille uskoa tekemiseensä. Työn-
antaja osoitti vahvaa luottamusta työntekijöiden asiantuntijuuteen ja osaamiseen antamalla hei-
dän itse määritellä kehittämiskohteita samalla, kun ohjausryhmä piti kehittämistyössä ohjat käsis-
sään ja yliopisto antoi tukeaan mm. etsimällä tietoa käsillä olevista aihealueista ja tuomalla asian-
tuntijoitaan kertomaan niistä työpajoihin ja koulutustilaisuuksiin. 

Työntekijöiden tiedon ja osaamisen kehittymisen katsottiin olennaisesti parantavan työn hallit-
tavuutta. Sittemmin tavoitteeksi tuli myös työntekijöiden sitouttaminen tutkivan kulttuurin luo-
miseen työyhteisössä osana arjen työtä. Tukemalla työntekijöiden kehittämistehtäviä saatiin ai-
kaan konkreettisia muutoksia toiminnassa. 

Kehittämistä sosiaalityön arjessa
Praksistyö aloitettiin kesällä 2012 haastattelemalla sosiaalityön ammattilaisia. Haastatteluissa nou-
si esille useita kehittämistarpeita, joiden ratkaisemiseksi alettiin etsiä konkreettisia toimenpiteitä. 
Työntekijät valitsivat ja suunnittelivat oma-aloitteisesti itselleen kehittämistehtävät. Tavoitteena oli 
saada aikaan pieniä, konkreettisia muutoksia sosiaalityössä niin, että muutokset palvelisivat sekä 
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asiakasta että työntekijää. Seuraavassa kolme esimerkkiä lasten ja nuorten palveluiden kehittämis-
tehtävistä: työhyvinvointi, työparityöskentely ja dokumentointi ja asiakkaan osallisuus.

Työhyvinvointi: Lastensuojelun vastaanottotiimi Apila otti ensimmäiseksi kehittämistehtäväk-
seen työhyvinvoinnin. Sosiaalityöntekijöiden työssä uupumisesta ja vaihtuvuudesta puhuttiin pal-
jon, samoin siitä, että työntekijöitä on liian vähän ja että työ on henkisesti hyvin kuormittavaa. 
Lastensuojelun virkoja jouduttiin täyttämään usein määräajaksi epäpätevillä sijaisilla. 

Lastensuojelun vastaanottotiimi halusi miettiä, mitä he itse voisivat tehdä jaksamisensa ja hy-
vinvointinsa edistämiseksi – täysin riippumatta siitä, mitä organisaatiossa muutoin tapahtuu. Kes-
keisin oivallus oli, että työhyvinvointi on jokaisen omalla vastuulla, ja siihen voi jokainen myös 
itse vaikuttaa. Jaksamisen tueksi suunniteltiin yhteisiä hyvinvointia tukevia tapahtumia ja niiden 
toteutuminen varmistettiin sopimalla ajankohdat etukäteen hyvissä ajoin kalenteriin. Hyvinvoin-
nin vuosikelloajattelu on levinnyt sittemmin muihinkin tiimeihin lastensuojelussa. Säännölliset 
kehittämispäivät ja koulutukset suunnitellaan myös tukemaan hyvinvointia ja osaamista. Työhy-
vinvoinnin työkirjaa (Jabe 2012) käydään tänä päivänä aika ajoin teemoittain läpi lastensuojelun 
tiimeissä. Vuosikelloon liittyviä tapahtumia on säännöllisesti myös työajan ulkopuolella, mikä 
kertoo yhteisöllisyydestä. 

Työparityöskentely: Lastensuojelun avohuollon kehittämiskohteeksi valikoitui työparityöskente-
lyn kehittäminen. Sosiaalityöntekijät yrittävät monesti selviytyä yksin kaiken paineen keskellä. 
Kynnys pyytää apua ja tukea yhtä kuormittuneelta kollegalta saattaa usein olla korkea, ja reflek-
toinnin vähäisyys voi johtaa asiakkaan kannalta epätarkoituksenmukaisiin ratkaisuihin. 

Työparikäytännöissä ei aikaisemmin ollut selkeyttä tai ennakoitavuutta. Työntekijät kuvasivat 
tilannetta ”villin lännen meiningiksi”, jossa työpariutta huutokaupattiin sattumanvaraisesti ja kiel-
täytyminen koettiin vaikeaksi. Kaaosta alettiin ottaa haltuun kehittämällä ja kokeilemalla kolmea 
toimintamallia: 1) perheohjauksen ja sosiaaliohjauksen yhdistäminen, 2) perheohjauksen ja so-
siaaliohjauksen eriyttäminen sekä 3) moniammatillinen tiimityö. Kaikkien mallien tavoitteena oli 
selkiyttää lastensuojelun tiimeihin kuuluvien sosiaaliohjaajien ja perheohjaajien työskentelyaluei-
ta ja hyödyntää heidän työpanostaan aiempaa paremmin työparityöskentelyssä. 

Perusteellisten keskustelujen ja kokeilujen kautta päädyttiin malliin, jossa tiettyihin tehtäviin ja 
prosesseihin varataan kaikissa tilanteissa työpari sosiaaliohjauksesta. Tällaisia tehtäviä on erityi-
sesti lastensuojeluilmoitusten käsittelyssä ja arvioinnissa ja jälkihuollossa. Ensisijaisista tehtävistä 
yli jäävä työaika jaetaan perheen tarpeen mukaan sosiaaliohjaajien ja perheohjaajien osaamis-
alueita (päihde- tai mielenterveys- tai väkivaltatyö) hyödyntäen. Eri ammattiryhmillä on omat tii-
mit, ja työparin tarpeesta tehdään aina lähete. Lähetteet käsitellään johtavan sosiaalityöntekijän ja 
palvelupäällikön kesken. Ajatus kiinteistä työpareista hylättiin. 

Aikaisempaa moniäänisempi työote mahdollistaa asiakkaan tilanteen kokonaisvaltaisemman 
haltuun ottamisen ja luotettavamman käsittelyn. Yhdessä tekemiseen perustuva ilmapiiri on vah-
vistanut luottamusta työyhteisössä ja tehnyt työstä hallittavampaa, koska työparin saanti on tar-
vittaessa turvattu eikä ratkaisuja tarvitse tehdä keskustelematta toisen työntekijän kanssa. Toisaal-
ta perusteellinen keskustelu on käyty myös siitä, että kaikkiin tilanteisiin työparia ei voi eikä tar-
vitse saada. 

Dokumentointi ja asiakkaan osallisuus: Lastensuojelun dokumentoinnin puutteisiin on kiinni-
tetty huomiota jo pitkään. Työntekijöitä on koulutettu viime vuosina useaan otteeseen dokumen-
toinnin parantamiseksi. Arjen kiireissä ja työntekijöiden vaihtuessa tiheään tahtiin pysyviä muu-
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toksia on ollut kuitenkin vaikea saada aikaan – vaikka juuri sosiaalityössä ajan tasalla olevat kir-
jaukset ja päätökset ovat niin asiakkaiden kuin työntekijöiden oikeusturvan kannalta välttämättö-
miä. Sijaishuollon työntekijät olivat omalta osaltaan, esimiehensä tukemina, tiedostaneet asian ja 
halusivat itse lähteä parantamaan kirjaamiskäytäntöjä. 

Sijaishuollon työntekijät olivat huomanneet, että asiakirjoista nousi esille ennen kaikkea työn-
tekijän ääni. He halusivat kirjaamiseen käytäntöjä ja rakenteita, joilla asiakkaiden – ennen kaik-
kea sijoitettujen lasten ja heidän biologisten vanhempiensa – äänet saadaan vahvemmin esille asia-
kirjoissa. Kehittämisprosessissa kerättiin säännöllistä palautetta kaikilta osapuolilta työtapojen ke-
hittämisen tueksi. Vuosittaiset palautekeskustelut asiakkaiden kanssa otettiin pysyväksi osaksi 
asiakassuunnitelmaa. Palautekeskustelun myötä asiakkaat saavat entistä vahvemman roolin sekä 
heitä koskeviin palveluihin että niiden kehittämistyöhön. Yhteinen kirjaamiskäytäntö lisää niin 
asiakkaiden kuin työntekijöidenkin oikeusturvaa ja takaa omalta osaltaan tasaisempaa laatua si-
jaishuollon palveluissa. 

Kehittämistyö ruokkii itse itseään 
Työntekijät ovat arvioineet jälkikäteen, että kehittämistehtävät ovat tuoneet työyhteisöihin uusia 
käytäntöjä, jotka ovat vakiintuneet lastensuojelun tiimien toimintatavoiksi. Heidän mielestään toi-
minta on nyt monilta osin tiedostavampaa, asiakaslähtöisempää, tavoitteellisempaa ja suunnitel-
mallisempaa. Toiminnan ja työnteon muuttuminen myönteisempään suuntaan on näkynyt jaksa-
misen ja hyvinvoinnin paranemisena ja myös asennemuutoksena sekä työn hallinnan tunteen ja 
asiakkaiden oikeusturvan lisääntymisenä. 

Vähitellen myös sosiaalityöntekijöiden rekrytointi on helpottunut. Vuonna 2014 lastensuojelun 
kaikki avoimet virat saatiin täytettyä pätevillä työntekijöillä, ja yksi hakijoista kertoi haastattelus-
sa Hämeenlinnan lastensuojeluun hakeutumisensa syyksi praksistoiminnan ja siinä tehtävän ke-
hittämistyön. 

Kehittämistehtäviä tehtiin lastensuojelun tiimeissä yhdessä, kehittäjäsosiaalityöntekijän innos-
tamana, mutta usein joku sosiaalityöntekijöistä otti niistä suuremman vastuun kuin toiset. Tiimit 
ovat todenneet, että onnistuminen kehittämistehtävissä on vaatinut paitsi johdon tuen ja näiden 
”vastuunkantajien” ja innostuneiden työntekijöiden työpanoksen, myös koko tiimiltä jatkuvan ke-
hittämisen mieltämistä osaksi omaa työtä. Oman työn kehittäminen nähdään nyt jatkuvana pro-
sessina, josta jokainen kantaa työyhteisössä vastuuta. Edellä kuvatut kehittämistehtävät ovat sit-
temmin poikineet uusia kehittämiskohteita, jotka nekin työntekijät ovat itse valinneet. 

Kehittämistehtävien lisäksi praksistoimintaan on sisältynyt myös muita työn kehittämisen muo-
toja: tutkimukselliset työpajat, praksiskahvilat, selontekokäytäntö, sosiaalisen median työryhmä 
ja hyvien työkäytäntöjen jakaminen Tampereen yliopiston sosiaalityön tutkinto-ohjelman muiden 
praksispaikkakuntien kanssa. Tutkimuksellisten työpajojen tavoitteena on ollut tukea tiimejä ke-
hittämistehtävässään ja toimia keskustelufoorumina ja näin tarjota mukana oleville sosiaalialan 
ammattilaisille säännöllisin väliajoin mahdollisuus vertaistukeen. Yhteisenä teemana työpajoissa 
on ollut oman työn vaikutuksien näkyväksi tekeminen ja arviointi. Työpajat ovat toimineet väli-
arviointipäivinä työntekijöille ja oivana tilaisuutena laatia oman kehittämistehtävän jatkosuunni-
telmia.
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Praksiskahviloita on järjestetty yleensä 2–3 kertaa vuodessa. Osallistujina ovat olleet sosiaalialan 
henkilöstö sekä oppilaitoksen edustajat. Praksiskahviloissa on jaettu tietoa työntekijöille, ja samal-
la ne ovat mahdollistaneet kollegiaalisen tuen saamisen. Tämäkin toiminta on ensisijaisesti perus-
tunut työntekijöiden omaan aktiivisuuteen. Kahviloissa on käsitelty muun muassa työntekijöiden 
omia opinnäytetöitä sekä heidän käymiään koulutuksia. Tavoitteena on ollut sekä tutkimukselli-
sen ja tietoperäisen osaamisen lisääminen sosiaalipalveluissa että innostuneen, kehittämismyön-
teisen ilmapiirin ylläpitäminen työyksiköissä.

Praksiksen myötä työntekijöiden ammatillisen identiteetin kasvattamiseen ja asiantuntijuuden 
laajempaan hyödyntämiseen on haluttu vastata vapaamuotoisesti, eräänlaisen sosiaalisen rapor-
toinnin keinoin. Sosiaalinen raportointi voidaan määritellä esimerkiksi ajantasaiseksi, systemaat-
tiseksi ja riippumattomaksi tiedon tuottamiseksi sosiaalisista rakenteista ja prosesseista, jotka 
kohdentuvat toisaalta ihmisten hyvinvointiin ja toisaalta sosiaaliseen muutokseen (Heikkilä & 
Kautto 2002, 19). Hämeenlinnassa toimivalle tilaajajohdolle annettava selontekokäytäntö käynnis-
tettiin vuonna 2013 osallistumalla tilaajien yhteiseen foorumiin, ”torstaiturinoihin”. Tilaisuus oli 
vuoropuhelun avaus tilaajien ja työntekijöiden välillä. 

Sosiaalialan näkemyksen puuttuminen sosiaalityöstä mediassa käytävissä keskusteluista ja so-
siaalisessa mediassa on ollut silmiinpistävää. Hämeenlinna Praksis on halunnut muuttaa myös tätä 
asetelmaa. Paikallisen tiedottamisen ja keskustelun käynnistämiseksi on perustettu sosiaalisen 
median työryhmä, jonka tavoitteena on tarkastella mahdollisuuksia sosiaalisen median käyttämi-
seen Hämeenlinnassa vaikuttamiseen ja asiaperusteisen tiedon välittämiseen sosiaalialalla. So-
siaalialasta halutaan nostaa esille ja tehdä näkyviksi teemoina mm. ammatillisuus, sosiaalityönte-
kijän rooli asiakkaan puolestapuhujana, tieteellisen tutkimuksen käyttö työn tukena ja kehittämi-
sessä, arjen hyvät käytännöt, rakenteelliset ongelmat yksilön pulmien taustalla, yhteistyön ja yh-
teistyötahojen merkitys sosiaalityölle ja onnistumiset sosiaalityössä.

Hyvien työkäytäntöjen jakamista on edistetty järjestämällä kohtaamisia työntekijöille eri paik-
kakunnilta olevien työntekijöiden kanssa. Praksis on kutsunut mm. Tampereen työntekijöitä yh-
teisiin tilaisuuksiin. Tilaisuuksissa työntekijät ovat esitelleet käytössään olevia hyviä toimintatapo-
ja. Yhteistyötä on ollut tarkoitus jatkaa ja laajentaa tehtäväksi myös muiden praksispaikkakuntien 
(Seinäjoki, Helsinki) kanssa. 

Lopuksi 
Hämeenlinnan praksistoiminnassa on alusta asti haluttu tuoda tutkimusta, opetusta ja käytäntöä 
lähemmäksi toisiaan niin, että sosiaalityöntekijä on aktiivinen toimija ja jopa tutkija oman työnsä 
kehittämisessä. Samalla on tuotu Hämeenlinnaa yliopiston suuntaan vahvasti esille hyvänä har-
joittelupaikkana ja mahdollisena tulevana työnantajana. 

Praksistilaisuuksien avaaminen oppilaitosten opettajille oli ensimmäinen askel kohti vuorovai-
kutuksellista toimintatapaa. Uusin yhteistyömuoto on vuonna 2014 käynnistynyt yliopistotutkijan 
ja sosiaalityöntekijöiden muodostama oman työn tutkimisen työryhmä. Työryhmän pyrkii nosta-
maan esille ja tarkastelemaan työstä nousevia ilmiöitä. Painopiste on työn vaikuttavuudessa ja yh-
teiskunnallisessa vaikuttamisessa. 

Hämeenlinnan praksis on muutamassa vuodessa johtanut siihen, että kehittäminen on alettu 
mieltää työntekijätasolla osaksi perustyötä. Työntekijät ovat kokeneet, että heillä on aito lupa ja 
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mahdollisuus vaikuttaa omaan työhönsä, olla siitä kiinnostuneita ja innostuneita. Johdon kehittä-
mistyölle osoittama tuki on antanut työntekijöille rohkeuden kokeilla ennakkoluulottomasti uu-
sia tapoja työskennellä. Matalalla kynnyksellä kokeillaan uutta ja jatketaan sitä, mikä osoittautuu 
toimivaksi. Vaikutukset näkyvät myös tavassa, jolla muualta tulleet kehittämishankkeet on alettu 
ottaa vastaan. Vaikka uudet hankkeet ovat tulleet ulkoapäin, on ne pystytty sisäistämään osaksi 
praksistoimintaa ja mielletty parhaassa tapauksessa myös antoisiksi perustyön kehittämisen väli-
neiksi. 

Myös asiakkaat hyötyvät kehittämistyöstä. Sosiaalityöntekijöiden suuresta vaihtuvuudesta ja pä-
tevien sosiaalityöntekijöiden puutteesta on kannettu suurta huolta. Lastensuojelun kokemus asian-
tuntijat nostavat tämän usein esille. Työtään kehittävä ja siitä innostunut työntekijä on todennä-
köisemmin sitoutuneempi työhönsä ja kykenee antamaan parastaan myös asiakaskohtaamisissa. 

Lähteet 
Jabe, Marjatta. 2012. Työhyvinvoinnin työkirja. Suomen yrityskirjat.
Heikkilä, Matti & Kautto, Mikko (toim.). 2002. Suomalainen hyvinvointi. Sosiaali- ja terveysalan kehittämiskes-

kus. Jyväskylä: Gummeruksen kirjapaino Oy.
Kasvio, Antti, Lahtonen, Maarit, Varis ,Maarit & Airaksinen, Jenni. 1999. Kehittäminen arjen voimavaraksi. Tut-

kimus toimintatapojen kehittämisestä Helsingin kaupungin työpaikoilla vuosina 1995–1998. Tampere: Tam-
pereen yliopistopaino. 

Sosiaalialan korkeakoulutuksen suunta. Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä. 2007:43. Helsinki: 
Yliopistopaino.



Osa II 

Palvelukokonaisuuksia



141

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspalveluja järjesti vuoteen 2010 saakka 12 eri organisaa-
tiota. Eksoten17 toiminta käynnistyi vuoden 2010 alussa. Noin 133 000 asukkaan kun-
tayhtymään kuuluu yhdeksän kuntaa: Lappeenranta, Lemi, Luumäki, Imatra, Parikkala, 
Rautjärvi, Ruokolahti, Savitaipale ja Taipalsaari. 

Eksote on Suomessa yksi vahvimmin integroiduista sosiaali- ja terveydenhuollon palvelualueis-
ta. Strategiansa mukaan se tuottaa terveyttä, hyvinvointia ja toimintakykyä edistäviä terveys-, per-
he- ja sosiaali- sekä vanhustenpalveluja. Eksote tekee palveluista kuntien kanssa palvelusopimuk-
set, jotka perustuvat väestön palvelutarpeeseen. Tässä luvussa kuvataan lapsiperheiden18, lasten ja 
nuorten palvelujen kehittämistä Eksotessa sen perustamisesta alkaen (yhteenveto taulukossa 1).

17  Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri, katso tarkemmin http://www.eksote.fi/Fi/Sivut/default.aspx. Imatra 
on mukana Eksotessa vain erikoissairaanhoidon ja kehitysvammaisten erityishuollon osalta.
18 Lapsiperheiden ja lasten palvelujen kokonaisuutta kutsutaan lapsiperheiden palveluiksi.

Tarja Nylund: 

Lapsiperhepalvelujen kehittäminen   Eksotessa
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Taulukko 1. 
Yhteenveto lapsiperheiden palvelujen kehittämisestä Eksotessa 2010–2015

Vuosi Hanke, toiminta yms.

2009–2011 Rajan	lapset	ja	nuoret	hanke	
KONSTI-hanke	perheneuvola-asiakkaille

2012–2013 OSUVA-hankkeessa	tutkittiin	kasvatus-	ja	opetustoimen	ja	lapsiperheiden	palvelujen	yhteistä	johtamista.

2011 Lapsiperheiden kotipalvelu ja ehkäisevä perhetyö siirtyivät lastensuojelun tulosyksiköstä ehkäisevälle puolelle.

2012–2013 Kotitarula-työ: Lastensuojelun avotoimintaa kehitettiin sulkemalla osasto ja siirtämällä henkilöstö kahteen vuo-
roon koteihin.

2012–2013 Yhteinen lähetetiimi lastenpsykiatrialle, perheneuvolalle ja lapsi- ja nuorisovastaanotolle, ei toivottua tulosta, kos-
ka hallinnolla omat siilot, vasta perhepalvelujen integraatio mahdollisti aidon yhteistyön. Verkostodialogikoulutus 
ja verkostotyön koordinaattorin nimeäminen perhepalveluihin. MDFT-koulutus alkoi.

2012–2014 Erovanhemmuuden	tukemiseksi	Eeva-hanke	2012–2014	(RAY:n	tukema,	vastuu	Etelä-Karjalan	perhetyön	kehittä-
misyhdistyksellä). 
Lastenpsykiatriassa vähennetään osastopaikkoja 2011, toiminta muuttuu päiväosastoksi, henkilöstön työpanosta 
siirretään kasvuympäristöihin mukaan luettuna lastensuojelulaitokset.

2013 lopussa Lasten ja nuorten talolla avattiin matalan kynnyksen vastaanotto, lyhyt hoitointerventio. Palvelupolkuja kehitet-
tiin talon sisällä päällekkäisyyksien purkamiseksi. 

2013–2014 Nuorisopsykiatrian	osastopaikkoja	vähennettiin	ja	henkilöstöä	siirrettiin	liikkuvaan	työhön.
Muutos viikko- ja päiväosastoksi. 

2013–2015 Kannatellen I- ja II-hankkeet toivat näkyväksi verkostotyön puutteet ja poislähettämisen kulttuurin. Kannatellen III 
-hankkeessa kehitetään verkostotyön käsikirjaa, ylisektorista johtamista sekä nuorten pudokkaiden tunnistamista.

2014 Lasten ja lapsiperheiden palvelut yhdistettiin Perhepalvelujen tulosyksiköksi.
Lastensuojelun perhetukikeskuksessa vähennettiin laitospaikkoja, aloitettiin perhekuntoutus ja ensikotitoiminta. 
Henkilöstö jalkautui kotiin tehtävään työhön. Lisäksi kehitettiin lasten päihdekuntoutusta (tilat, osaaminen ja yh-
teistyö nuorisopsykiatrian kanssa).

2015 Lisättiin kotipalvelun ja ehkäisevän perhetyön resursseja. Kehitetään ehkäisevää tukihenkilö- ja tukiperhetoimin-
taa sekä selvitetään lapsiperheiden ehkäisevän taloudellisen tuen tarvetta.
Tapaamispaikkatoiminta Eksoteen. Vaikuttavien avopalvelujen käyttöönotto, yhteiset koulutukset (mm. MDFT, 
voimavarakeskeinen perhe- ja verkostoterapia), riittävä tiedonvaihto huoltajien kirjallisella luvalla talon ns. Iso tii-
missä (sos. toimen ja terveystoimen välillä).
Lasten ja nuorten talon koulutyöntekijät jalkautuvat eskariin ja alakouluille.
Perheiden vastuutyöntekijämallia kehitetään. Ehkäisevien palvelujen henkilöstön mitoitus pyritään saamaan val-
takunnallisten	suositusten	tasolle,	osin	myös	resurssisiirroilla	korjaavista	ja	ostopalveluista.	Rekrytoidaan	tähän	
toimintaan keskittyviä lääkäreitä. Kehitetään nuorisopsykiatrisen kotisairaalatoimintaa ja ryhmätoimintoja (DKT-
nuoret).

Eksoten strategia
Eksotea perustettaessa pyrittiin

− vahvistamaan ennalta ehkäisevää toimintaa ja väestön omaa vastuunottoa terveydestään ja 
hyvinvoinnistaan

− poistamaan erillisten organisaatioiden raja-aitoja ja niistä aiheutuvia ongelmia asiakkaille
− järjestämään toiminta niin, että kustannuskehitys on koko maan sosiaali- ja terveydenhuol-

lon keskimääräistä kustannuskehitystä alhaisempaan.
Eksoten strategian ydin on tiivistetty kuvaan 1. Yhteiset arvot laadittiin henkilöstökyselyn ja 

strategiatyön perusteella. Niiden tulee ohjata toimintaa suhteessa asiakkaisiin, potilaisiin, henki-
löstöön ja muihin sidosryhmiin. Eksoten johtoryhmä vastaa siitä, että arvot saatetaan koko hen-
kilöstön tietoon. Esimiehet huolehtivat, että arvot ymmärretään oikein ja että johtaminen ja toi-
minta on järjestetty arvojen mukaisesti.19

19 http://www.eksote.fi/fi/eksote/hallinto/arvot/sivut/default.aspx
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Eksoten tavoitetila on tiivistetty kahteen sanaan: toimintakykyisenä kotona. Keskitetään käytet-
tävissä oleva osaaminen asiakkaiden toimintakyvyn parantamiseen kaikilla palvelualueilla. Ta-
voitteena on mahdollistaa, että kotiin on helppo palata ja myös kotoa käsin palvelut ovat helposti 
saatavilla:

– Asiakkaat huolehtivat omatoimisesti toimintakyvystään ja hyvinvoinnistaan.
– Hoito- ja palvelumallit ovat kevyitä, kuntouttavia ja kotilähtöisiä.
– Asiointi on helppoa käyttämällä sähköisiä ja matalan kynnyksen palveluja.
– Asiakkaat ohjataan oikeaan paikkaan oikeaan aikaan.
– Kiireellinen hoito ja apu elämän kriisitilanteisiin ovat helposti saatavilla.

Miten olemme edenneet?
Kun Eksoten toiminta käynnistyi vuoden 2010 alussa, yhdistettiin samaan hallinnolliseen organi-
saation myös yhdeksän kunnan lasten ja lapsiperheiden sosiaali- ja terveyspalvelut. Ensimmäises-
sä vaiheessa ei ollut mahdollista suoraan edetä strategisen tavoitteen suuntaan. Hallintoa ja toi-
mintaa ohjasivat aikaisemmin vakiintuneet rakenteet ja käytännöt.

Lasten ja lapsiperheiden palveluja oli toki jo ennen Eksoten perustamista kehitetty kunnissa ja 
myös alueellisissa yhteistyöhankkeissa. Rajan lapset ja nuoret -hankkeessa (1.6.2009–31.10.2011) 
kuntien sivistystoimien ja Eksoten yhteinen neuvottelukunta valmisteli esimerkiksi neuvola-ase-

Strategia 
2014–2018

Toimintakykyisenä kotona
 Asiakkaamme huolehtivat omatoimisesti toimintakyvystään ja hyvinvoinnistaan. 
 Hoito- ja palvelumallimme ovat kevyitä, kuntouttavia ja kotilähtöisiä. 
 Asiointi on helppoa käyttämällä sähköisiä ja matalan kynnyksen palveluja. 
 Ohjaamme asiakkaat oikeaan paikkaan ja oikeaan aikaan. 
 Kiireellinen hoito ja apu elämän kriisitilanteisiin ovat helposti saatavilla. 

Megatrendit TavoitteemmeVisiomme

Arvomme Halu ottaa vastuutaYhdessä asiakkaan kanssa Mutkaton vuorovaikutus Rohkeus uudistua

 Asiakkaan omatoimisuuden 
 tukeminen
 Palvelujen saatavuuden 

 helpottaminen

 Sosiaalisen osallisuuden   
 lisääminen
 Innostava ja vetovoimainen  

 työpaikka
 Tasapainoinen talous

 Väestön ikääntyminen
 Yksilöllisyyden kasvu ja 

 asiakaslähtöisyys
 Sosiaalisten ja henkisten 

 tarpeiden korostuminen

 Älyteknologian käyttö ja 
 virtuaaliympäristöjen 
 yleistyminen arjessa

Toimintakykyisenä 
kotona

Kotiin suunnatut palvelut

HyvinvointiasemaMatalan kynnyksen palvelut

Monipuolinen kuntoutusPalveluohjaus
Sähköiset ja 

liikkuvat palvelut

Päivystävän sairaalan 
uudistaminen

Kuva 1. Eksoten strategia vuosille 2014–2018
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tuksen toimeenpanoa. Tässä hankkeessa kehittynyt yhteistyö on muuttunut ja vakiintunut maa-
kunnalliseksi opiskeluhuollon ohjausryhmäksi ja laajentumassa vuonna 2015 maakunnalliseksi 
ylisektoriseksi verkostotyön ohjausryhmäksi. Neljä kertaa vuodessa kokoontuvassa ohjausryh-
mässä ovat mukana Eksoten, kuntien koulu- ja nuorisotoimien edustajat, järjestöjen edustaja ja 
yksityisten palvelutuottajien edustaja. Vanhempainedustajan järjestäminen on vielä kesken.

Rajan lapset ja nuoret -hankkeessa alkanut pitkä prosessi (ks. taulukko 1) kuvaa hankekehittä-
misen toiminta-ajatusta Eksotessa. Hankkeena käynnistynyt kehittäminen muuttuu hankkeen 
päättyessä omaksi toiminnaksi. Kehittäminen jatkuu, ja uusi toiminta vakiinnutetaan ajan myötä 
normaaliksi käytännöksi samalla sitä jalostaen. 

Palvelujen uudistaminen strategian suuntaan on vaatinut vuosien työtä. Ensimmäisinä vuosina 
riittävän moni avainhenkilö ei vielä ollut sisäistänyt näitä tavoitteita. Strategisten tavoitteiden to-
teuttamisen kannalta välttämättömään perhepalvelujen integroituun kokonaisuuteen on päästy 
vasta vuoden 2014 alusta. 

Valmistelevaa kehittämistä tehtiin vuosina 2010–2013 hankkeina ja omana työnä. Seuraavassa 
kolme esimerkkiä: 

– KONSTI-hankkeessa kehitettiin perheneuvola-asiakkaille lyhytkestoinen hoidollinen inter-
ventio, johon pääsi ilman jonoa.

– OSUVA-hankkeessa tutkittiin kuntien kasvatus- ja opetustoimien ja Eksoten lapsiperheiden 
palvelujen yhteistä johtamista ja pohjustettiin yhteistyön edellytyksiä. Mukana oli myös van-
hempien edustajia, ja esimerkkinä oli erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden hoidon järjestä-
minen.

– Lastensuojeluasiakkaina on ollut noin 3–4 prosenttia alueen lapsista ja sijaishuollossa noin 
0,8 prosenttia. Kotitarula-työksi kutsutussa hankkeessa on lastensuojelun laitospaikkoja pu-
rettu ja siirretty henkilöstöä avotoimintaan. Ensimmäisessä vaiheessa vuosina 2012–2013 
suljettiin yksi sijaishuollon osasto ja siirrettiin henkilökunta kahteen vuoroon tekemään työ-
tä kodeissa. Toisessa vaiheessa vuonna 2014 suljettiin toinen osasto ja vahvistettiin edelleen 
avotoiminnan voimavaroja.

Lapsiperheiden palvelut 2014 
Lapsiperheiden palvelujen johtaminen uudistettiin vuonna 2014 toteuttamaan seuraavia tavoit-
teita: 

– lapsen ja erityisen tuen tarpeessa olevan edun priorisointi
– läheisten huomioiminen ja hyvinvointi
– laitos- ja osastohoidon purkaminen lisäämällä ja kehittämällä avopalveluja
– asiakastarpeesta lähtevän hoidon ja tuen räätälöinti tarvittaessa monialaisesti yli toimintayk-

sikkörajojen, joustavat palvelut
– kasvu- ja kehitysympäristön huomioiminen, kotiin annettavat palvelut
– verkostotyö
– palvelukokonaisuuden hallinta, yhtenäinen päätöksenteko ja yhteinen palvelusuunnitelma 

(mm. vastuutyöntekijämalli)
– palvelujen vahvistaminen: ehkäisevä perhetyö, tukihenkilö/-perhetoiminta, lapsiperheiden 

kotipalvelu
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– palvelujen saatavuus: matala kynnys, yksi ovi, monikanavainen yhteydenottomahdollisuus 
(kävely, soitto, sähköinen yhteydenottopyyntö).

Nämä tavoitteet johtivat yhdistämään Eksotessa toimivat lasten ja nuorten palvelut hallinnollises-
ti Perhepalvelut-kokonaisuudeksi, joka koostuu hallinnosta ja kolmesta tulosyksiköstä:

– Lasten ja nuorten ehkäisevät palvelut: neuvolat ja opiskeluhuolto (myös ylilääkärit ja osa lää-
käreistä)

– Lasten ja nuorten tutkimukselliset ja hoidolliset palvelut (myös ylilääkärit ja lääkärit) 
– TuKeVa/Tuki kehitykseen ja vanhemmuuteen (matalan kynnyksen vastaanotto, kehitystut-

kimukset, perheneuvonta, perheoikeudelliset asiat)
– lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdepalvelut
– Lastensuojelu 
– avohuolto ja sijaishuolto
– lastensuojelun tukipalvelut ja omat laitokset.
Lastentaudit ja lastenneurologia eivät ole mukana perhepalveluissa, vaan kuuluvat terveys- ja 

vanhustenpalvelujen vastuualueelle. Lasten kehitystutkimuksissa on tiivistetty yhteistyötä lasten-
neurologian ja perhepalvelujen kesken esimerkiksi yhteisessä lähetetiimissä. Päällekkäisyyttä on 
vielä jonkin verran.

Perhepalveluissa on vuonna 2015 yhteensä 372 työntekijää, joista ehkäisevässä työssä 114, tut-
kimuksessa ja hoidossa 96 ja omassa lastensuojelussa 162. Perhepalveluiden henkilöstörakennetta 
on uudistettu ja henkilöstöä ehkäisevässä työssä lisätty niin, että vuonna 2014 saavutettiin lääkä-
reitä lukuun ottamatta valtakunnallisten suositusten taso (taulukko 2). Myös sosiaalipalvelujen 
ehkäisevään perhetyöhön on lisätty henkilöstöä. Talousarviossa 2015 perhepalveluille on varattu 
32,6 miljoonaa euroa, josta neljännes ehkäiseviin palveluihin, neljännes tutkimukseen ja hoitoon 
ja loput lastensuojeluun.

Taulukko 2. 
Henkilötyövuodet Eksoten perhepalveluissa vuonna 2011 ja talousarviossa 2015

Toiminta 2011 Talousarvio
2015

Neuvola 32 35

Neuvolan	perhetyö  2  6

Oppilas-	ja	opiskeluhuolto 40 63

Lapsiperheiden kotipalvelu ja ehkäisevä perhetyö  1 11, myös palveluseteli 

Perheneuvonta, kehitystutkimukset, alkuarviointi 22 31,5

Lasten- ja nuorisopsykiatrian avohoito 27 33

Lasten- ja nuorisopsykiatrian omat osastot 32 18

Lastensuojelun avohuolto 72 49

Myllymäen nuorten tukiasunnot 13,5 11,5

Lastensuojelun sijaishuolto (oma), sisältää turvakodin ja sosiaalipäivystyksen 92,5 98,5 + 14 Kotitarula-työssä 
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Toiminnan muuttuminen strategisten tavoitteiden suuntaan näkyy myös kustannuskehitykses-
sä. Ehkäisevän työn ja varhaisen tuen kustannukset ovat lisääntyneet lähes kolmanneksella. Las-
ten- ja nuorisopsykiatrian kustannukset ovat vähentyneet, samoin lastensuojelun laitosostot, to-
sin osin myös omaa lastensuojelua laajentamalla (taulukko 3).

Taulukko 3. 
Lapsiperhepalvelujen kustannuskehitys 2011–2013, kustannukset yhteensä talousarvioissa 2014 ja 2015 sekä nä-
kymiä muutostekijöihin 2015

Nettotoimintameno	 Muutos 2011–2013 Muutostrendejä 2014–2015

Ehkäisevä/varhainen tuki +31 % Opiskeluhuoltolain	toimeenpano

Lasten- ja nuorisopsykiatria –8 % Avohoidon kehittäminen

Lastensuojelun laitosostot –32 % Hidasta alenemista

Oma	lastensuojelun	laitoshoito +8 % Pienenee

Kokonaiskustannusten kehityksen arviointi on vaikeaa, koska vuoden 2013 loppuun saakka 
pienten kuntien neuvolatoiminta ja opiskeluhuollon palvelut olivat osana avosairaanhoitoa. Siihen 
saakka myös pienten kuntien lastensuojelutyöntekijät tekivät myös muuta sosiaalityötä, ja lasten- 
ja nuorisopsykiatria kuului aikuisten mielenterveys- ja päihdepalvelujen kokonaisuuteen.

Lasten ja nuorten talo ja talli 
Vuoden 2013 lopussa valmistui Lappeenrantaan uudisrakennuksena Lasten ja nuorten talo ja sen 
yhteyteen saneerauksen tuloksena erillinen tila, jota kutsutaan talliksi. Lasten talossa ja tallissa on 
monikäyttövastaanottohuoneita, avotoimistoja kirjallisiin töihin, ryhmätiloja, neuvotteluhuonei-
ta ja huoneita puheluille. Näihin tiloihin koottiin pääosin Lappeenrannan alueelta yhdestätoista 
eri osoitteesta noin 130 lasten ja nuorten parissa työtä tekevää ammattihenkilöä.

Seuraavassa luetellaan niitä toiminnallisia tavoitteita, joilla lasten ja nuorten talon ja tallin muo-
dostamista perusteltiin:

– Palvelutarpeen arvio ja palveluun pääsy viiveettä.
– Lyhytkestoinen hoidollinen arviointi/interventio (1–5 kertaa) ilman erityispalvelujen asiak-

kuutta, ellei todeta indikaatiota ns. ohituskaistalle suoraan, mikä tarkoittaa siirtymistä suo-
raan esimerkiksi lastensuojeluun.

– Keskitytään toimintakykyä ja yhteiskunnassa selviytymistä eniten haittaaviin asioihin.
– Ei pompottelua: ei sanota, että ei kuulu meille tai ”ei ole motivoitunut”, vaan on suunnitelta-

va ”kesytys” ja riittävä seuranta.
– Vastuutyöntekijä koordinoi perheen, lapsen tai nuoren asiaa.
– Kehitysympäristössä tehtävä työ ja verkostotyö ovat keskeisiä työmenetelmiä.
– Hoidon kannalta riittävä tiedonvaihto, koska lapsi on yleensä talon palveluissa ollessaan 

myös peruspalvelujen piirissä.
– Koko perheen tilanteen huomioiminen, ei vain indikaattoriasiakkaan/potilaan.
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– Räätälöidyt ja strukturoidut tutkimus- ja hoitosuunnitelmat. Pois turhasta porrasteisuudesta 
ja jonotuksista, näyttöön perustuva hoito.

– Palvelun vaikuttavuuden arviointi strukturoidusti ja selvästi aiempaa tiheämmin.
– Sähköisten palvelujen mahdollisuuksien hyödyntäminen.
Matalan kynnyksen palveluissa (lasten ja nuorten alkuarviointi) on kiinnitetty erityistä huo mio-

ta helppoihin yhteydenottotapoihin. Vastaanotolle voi tulla ilman lähetettä. Lasten ja nuorten ta-
loon voi jättää sähköisen yhteydenottopyyntö mihin aikaan vuorokaudesta tahansa, ja työntekijä 
soittaa seuraavana työpäivänä. Kun tuen tarve tavalla tai toisella havaitaan, tartutaan hetkeen ja 
palvelutarve arvioidaan yhdessä perheen kanssa ja koko perheen näkökulmasta.

Toiminta samaan suuntaan vaatii riittävää tiedonvaihtoa lasten kanssa toimivien aikuisten kes-
ken. Valitettavasti tässä lainsäädäntö asettaa haasteita. Tiedonvaihdon esteitä on poistettu Lasten 
ja nuorten talon Iso tiimin avulla. Huoltajilta pyydetään kirjallinen lupa asiakkuuksien paljasta-
miseen, jos se on hoidon kannalta tarpeen. Iso tiimi kokoontuu kerran viikossa, ja siellä on edus-
tajia perheneuvonnasta, lastenvalvojilta, lastensuojelusta, alkuarvioinnista, lastenneurologialta, 
lasten kehitystutkimuksista sekä lasten- ja nuorisopsykiatrialta. Tiimissä huoltajien allekirjoitetun 
luvan turvin käsitellään tulleet lähetteet ja on mahdollista vaihtaa hoidon järjestämisen kannalta 
tarpeelliset tiedot. Perheen tilanne on näin mahdollista ottaa kokonaisvaltaisesti huomioon (esim. 
työparijärjestelyt yli toimintayksikkörajojen). Iso tiimi toimii myös tärkeänä prosessien kehittä-
misfoorumina, ja sitä käytetään myös asiakastilanteiden konsultaatioon, kun osaamista tarvitaan 
toisesta työryhmästä.

Perhepalvelujen uusi kokonaisuus ja Lasten ja nuorten talo eivät ole käynnistyneet kivutta. Uu-
det tilaratkaisut ovat vaatineet henkilöstöltä sopeutumiskykyä. Toiset ovat löytäneet paikkansa 
helpommin, mutta toiset eivät oikein vieläkään. Erilaiset toimintatavat asiakastyössä ja henkilös-
töhallinnossa eri yksiköissä ovat tulleet näkyviksi, ja niitä pyritään nyt yhtenäistämään. Muutama 
henkilö siirtyi toisiin tehtäviin jo ennen vuoden 2014 muutoksia. 

Yhdessä johtamista on harjoiteltu jo vuonna 2014. Lasten ja nuorten talon esimiehet kokoon-
tuivat viikoittain ratkomaan eritasoisia pulmia. Vuoden 2015 alussa mukaan on liittynyt myös eh-
käisevien palvelujen tulosyksikön päällikkö. Perhepalvelujen johtoryhmä kokoontuu joka toinen 
viikko ja laajennettuna toimintayksiköitten palveluesimiehillä noin 6 viikon välein. Tulosyksiköil-
lä on omat johtoryhmänsä.

Henkilöstön kanssa on järjestetty 2–3 kuukauden välein parin tunnin kehittämiskokouksia, 
joissa on kehitetty yhteisen työn tekemisen malleja ja osaamisen hyödyntämistä yli yksikkörajo-
jen. Lisäksi kehittäminen sisältyy työryhmien kokouksiin säännöllisesti. Perhepalvelujen johtaja 
ja luottamusmiehiä on ollut tarpeen mukaan myös työryhmien kokouksissa mukana. Vuonna 
2015 on henkilöstön pyynnöstä aloitettu koko perhepalvelujen yhteiset infot (tunti/kuukausi).

Toiminnassa pyritään pois yksikkörajoista ja asiakkaiden lähettämisestä eri paikkoihin, koska 
tällöin syntyy viiveitä ja perheitä putoaa pois palveluista. Toimintoja ja henkilöstön osaamista 
kootaan suuremmiksi yksiköiksi ja osaamista hyödynnetään yli yksikkörajojen.

Pienien kuntien palaute Lasten ja nuorten talosta on ollut, että palvelujärjestelmä on selkiytynyt 
ja matalan kynnyksen vastaanotto toimii. Lappeenrannan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen 
henkilöstön keskuudessa on kannettu huolta yhteyden etääntymisestä etenkin kehitystutkimuk-
sissa ja aiemmin Lappeenrantaan kohdistuneiden resurssien jakamisesta myös muihin kuntiin. 
Toisaalta on saatu myönteistä palautetta. Apua saa nopeasti ja kynnys on matala.
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Lastensuojelun uudistaminen
Lastensuojelun laitospaikkoja on purettu ensisijaisesti ostopalveluista, mutta myös omia paikkoja 
on vähennetty lisäämällä kotiin tehtävän toiminnan ja siirtämällä painopistettä ehkäiseviin ja var-
haisen tuen palveluihin. Taulukosta 4 voidaan todeta, että myönteinen kehitys lastensuojelun 
kuormituksessa alkoi jo vuonna 2011 ja on sitten jatkunut selvänä. Lastensuojeluilmoitukset ja si-
joitukset kodin ulkopuolelle ovat vähentyneet. Erityisesti on huomattava kiireellisten sijoitusten 
väheneminen, mikä voidaan tulkita suunnitelmallisen toiminnan tehostumisen tulokseksi.

Taulukko 4. 
Tilastotietoa lastensuojelusta 

Mittarit Toteutunut Tavoite

2011 2012 2013 2014 2015 2017

Lastensuojeluilmoituksia
– joista Lappeenrannassa

1246
1003

1189
956

1122
868

1141
852

Kiireelliset sijoitukset 94 74 66 46

Avohuollon sijoitukset 101 99 86 65

Huostaanotot 29 26 27 12

Lapsia ostopalveluissa 80 62 45 42 40 35

Omat	laitospaikat 55 44 44 37 40 40

Ensimmäisen vuoden kokemuksia
Palvelujen kokoaminen hallinnollisesti yhteen tulosyksikköön ja toiminnallisesti Lasten ja nuor-
ten taloon on selkiyttänyt palvelujärjestelmää johtamisen ja perheiden näkökumista. Asiakkaiden 
ohella myös palvelut liikkuvat yhä enemmän. Yhden oven periaate on tehnyt palvelutarpeen nä-
kyväksi ja paljastanut myös palvelujen järjestämisen kipukohtia (jonoja), mutta myös lisännyt 
asukkaiden yhdenvertaisuutta ja oikeudenmukaisuutta saada palveluja.

Eksoten alueella on järjestetty kaikille toimijoille yhteisiä koulutuksia aikaisempaa isompina ko-
konaisuuksia: 

– MDFT-toimintamalliin on koulutettu lastensuojelun ja -psykiatrian henkilöstöä. Jo koulu-
tuksen aikana saatiin vähennettyä laitossijoituksia.

– 2015 toteutetaan lyhyen voimavarakeskeisen perhe- ja verkostoterapian koulutus lastensuo-
jelun, alkuarvioinnin, lasten- ja nuorisopsykiatrian henkilöstölle.

Yhteinen työ on tiivistynyt. Esimerkiksi mielenterveyspalvelujen tarvetta ja lastensuojelun al-
kuarviointia on tehty yhdessä yhtäaikaisesti. Lapsiperheitä on tullut palvelujen piiriin pari sataa 
enemmän kuin aiempina vuosina. Lasten ja nuorten talon matalan kynnyksen vastaanotolla on 
tullut uusia nuoria 38 prosenttia (116) enemmän aiempiin vuosiin verrattuna. Nuorisopsykiat rian 
asiakasmäärä ei kuitenkaan ole lisääntynyt samassa suhteessa. Vuonna 2014 uusia lähetteitä on 
tullut nuorisopsykiatrian poliklinikalle 17 prosenttia (61 kpl) vähemmän kuin edellisenä. Vuoden 
2015 alussa purettiin nuorisopsykiatrian jonot, joten hoitotakuu toteutuu nyt lasten- ja nuori-
sopsykiatriassa. 
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Henkilöstöä on pyritty sijoittamaan tavoitteita paremmin toteuttaviksi tiimeiksi. Tässä on koh-
dattu haasteita ja alkuvaiheen virheitäkin, mutta vähitellen sijoittumiset ja osaamisen hyödyntä-
minen ovat parantuneet. Pieni osa henkilöstöstä on vaihtunut. Samanaikaisesti henkilöstön rek-
rytointi on helpottunut. Avoinna oleviin toimiin on ollut lukuisia hakemuksia, tosin joidenkin 
ammattiryhmien rekrytoinnissa on edelleen haasteita.

Lastensuojeluilmoitukset ovat vähentyneet erityisesti Lappeenrannassa. Samanaikaisesti myös 
lastensuojelun laitoshoito että lastenpsykiatrian osastohoito ovat vähentyneet. Yhdessä nämä tu-
lokset viittaavat vahvasti tuottavuuden lisääntymiseen, kun oman toiminnan prosesseja on suju-
voitettu ja tehtäväkuvia selkiytetty. Ostopalvelujen ja oman toiminnan suhdetta on myös arvioitu 
uudelleen. Tavoitteena on ollut ostopalvelujen vähentäminen tarvittaessa omaa toimintaa lisää-
mällä, mutta nyt siis molempia on voitu vähentää.

Vielä paljon tehtävää
Yhteinen työ kaikkien lasten kanssa toimivien aikuisten kesken kouluissa, päivähoidossa ja koto-
na on edennyt, mutta vielä on paljon kesken. Toimintoja ja palveluja kehitetään vilkkaasti. Jotkut 
prosessidiat vanhenevat muutamassa viikossa, kun päästään asioissa eteenpäin. Toki muutosno-
peus on myös haaste henkilöstölle ja johtamiselle. Yhteentörmäyksiä ei ole voitu välttää.

Painopisteet vuodelle 2015 ovat 1) osasto- ja laitoshoidon korvaaminen avopalveluilla, 2) ehkäi-
sevien ja varhaisen tuen palvelujen kehittäminen ja 3) tilaratkaisut lastensuojelulaitoksissa ja jois-
sakin lähipalveluissa.

Paljon tukea tarvitseville osoitetaan vastuutyöntekijä, joka pitää monialaisen työn lankoja käsis-
sään. Palvelujen järjestämistä ohjaa tavoitteellisuus. Käytännössä tämä tarkoittaa, että käyttöön 
otetaan vaikuttavia (näyttöön perustuvia) hoitoja ja palveluja ja että pyritään tekemään systemaat-
tisia vaikuttavuusarvioita. Verkostotyön avuksi kehitetään sähköistä työkalua. Palveluissa paino-
pistettä käännetään yhä vahvemmin nopeaan palveluun pääsyyn ja hoidolliseen interventioon jo 
tutkimusvaiheessa. Alkuarviointi on Lasten ja nuorten talon keskeinen osa, josta hoito-/palvelu-
prosessi lähtee sujuvasti eteenpäin asiakastarpeeseen räätälöiden. Palveluvalikossa on sekä sosiaa-
li- että terveydenhuollon palveluja. Jonottomuus takaa oikea-aikaisen avun, joten toimintaproses-
seja ja resursseja pitää tarkastella jatkuvasti.

Eksotessa kokemusten mukaan onnistuminen edellyttää yhden hallinnollisen sateenvarjon, jon-
ka alle kaikki lapsiperheiden, lasten ja nuorten palvelut kootaan. Johtamisen ytimenä ovat yhtei-
set asiakkaat, yhteiset rahat ja yhteiset tilat. Palveluissa kohdattuja ongelmia ei ole enää mahdol-
lista ratkaista lähettämällä asiakas johonkin muuhun vastuuyksikköön.
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Heinola on noin 20 000 asukkaan kaupunki Päijät-Hämeessä. Kaupunki on joutunut 
2000-luvulla rakennemuutosten kouriin mm. tehtaiden ja Reumasäätiön sairaalan 
lakkauttamisen myötä. Työttömyysaste on ollut Heinolassa korkeampi kuin maassa 
keskimäärin. Vuonna 2010 alle 18-vuotiaiden lasten sijoituksia kodin ulkopuolelle oli 

neljänneksi eniten Suomessa. 
Haasteiden edessä ei ole jääty toimettomaksi, vaan lasten ja perheiden palveluita on kehitetty 

aktiivisesti sekä kaupungin omana toimintana että hankkimalla projektirahoitusta erilaisista val-
takunnallisista kehittämisohjelmista. Hankkeiden ketju ja niiden tavoitteet ovat rakentuneet pit-
käjänteiseksi kehittämistyöksi (taulukko 1). Paikallisella, eri rahoituslähteistä tulleiden hankkei-
den yhteistyöllä on pystytty edistämään päämäärien toteutumista. Esimerkkinä tästä on mm. per-
hekeskustoiminnan ja terveysliikunnan tiivis yhteistyö.

 

Irja Hemmilä ja Kirsi Mäkilä: 

Perheen tukena Heinolassa
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Taulukko 1. 
Perhepalvelujen kehittäminen Heinolassa 2000-luvulla

Aika Toiminta Rahoittaja/ kehittämisohjelma

2000–2001 Lossi-projekti 
– lasten ja nuorten psykososiaalisten palveluiden kartoittaminen Heino-

lassa 
– resurssien ja moniammatillisen työn mahdollisuuksien selvittäminen
– toimenpide-ehdotuksen tekeminen palveluiden järjestämisestä

Lasten ja nuorten psykiatrian valtion-
avustushanke, Päijät-Hämeen shp:n 
osahanke

2003–2005 Päijät-Hämeen hyvinvointineuvolahanke
– vuorovaikutuksen vahvistaminen ja tuttuuden lisääminen eri alojen am-

mattilaisten kesken
– moniammatillisten työryhmien luominen

Päijät-Hämeen yhteinen hanke

2006–2008 Proomu-hanke 
– verkostomaisen perhekeskustoiminnan kehittäminen ja ryhmämuotoi-

sen toiminnan vahvistaminen
– osaamisen vahvistaminen yhteistyössä lähikuntien kanssa
– toiminta painottui alle kouluikäisten lasten perheisiin

Valtakunnallinen Perhe-hanke-yh-
teistyö

2009–2011 Silta-hanke 
– perhekeskustoiminnan juurruttaminen Heinolassa ja toiminnan laajen-

taminen kouluikäisten perheille

Kaste, Väli-Suomen Kasperi-hankkeen 
osahanke

2009–2010 Lasten ja perheiden palvelut -yksikön kehittäminen Omaa	kehittämistoimintaa	
(JET-opintojen muodossa)

2010 Lapsiperheiden, lasten ja nuorten sosiaali- ja terveyspalvelut yhdistettiin 
Lasten- ja perheiden palvelut -yksiköksi 

Omaa	kehittämistoimintaa

2011 Perhekeskustoimintaa ohjaava sitova tavoite kaupungin budjettikirjaan. 
Oma	kustannuspaikka	kaupungin	talousarvioon.

2011 Sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan analyysi vuoden 2010 toimintatie-
tojen perusteella ja kehittämisehdotukset

Konsulttitoimisto

2012–2013 Sosiaali- ja terveystoimen Sateenkaari-kehittämishanke 
– kehittämiskärkinä johtaminen, kotikuntoisuus ja lastensuojelu

Omaa	kehittämistoimintaa

2013 Ehkäisevään ja kuntouttavaan perhetyöhön 11 uutta työntekijää 
– kokonaisvahvuudeksi 8 perhetyöntekijää + 1 perhetyön vastaava ohjaa-

ja (ehkäisevä perhetyö), 6 perheohjaajaa (kuntouttava perhetyö)

Valtuuston päätös

2013 Lapsiperheiden kotipalvelulle ja perhetyölle kriteerit ja järjestämistapa 
– toimintamallien luomisen käynnistäminen

Omaa	kehittämistoimintaa

2014 Toimintamallien luominen jatkuu Omaa	kehittämistoimintaa,	

2013- Koulutuksellisen tasa-arvon edistäminen, Kouluopas-hanke OKM:n	rahoitus

Monialaista kehittämistä
Monialaisesti toteutettavien palveluiden kehittäminen käynnistyi 2000-luvun alussa ja on edennyt 
vaiheittain uudistamalla rakenteita, kumppanuuksia ja toimintamalleja uudenlaisiksi palveluiksi. 
Lossi-projekti sytytti kipinän palvelujen tilan kartoittamiseen, arviointiin ja organisaatiorajat ylit-
tävään työhön Heinolassa. Päijät-Hämeen hyvinvointineuvolahanke jalosti syntyneitä ajatuksia 
eteenpäin ja kokosi toimijoita yhteen erilaisiin monialaisiin työryhmiin. Heinola liittyi valtakun-
nallisen Perhe-hanke-verkostoon vuonna 2006, jolloin termi ”perhekeskus” rantautui kaupunkiin 
Proomu-hankkeen myötä. 
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Perhekeskus käsitteenä ei ole ollut kuitenkaan kiistaton20. Heinolassa pohdittiin muun muassa 
perhekeskustoiminnan sisältöä ja hallinnointia. Valtakunnallisella tasolla tulkintoja käsitteestä 
tehtiin puolestaan verkostomaisen ja fyysisen perhekeskuksen teemoissa. Heinolan kehittämis-
työn suunnannäyttäjiksi muodostuivat vuonna 2003 annettu valtioneuvoston periaatepäätös so-
siaalialan tulevaisuuden turvaamisesta ja valtakunnallisesta verkostotyöstä saadut eväät. 

Perhekeskustoiminnan ensimmäisiksi painopisteiksi muodostuivat perhevalmennuksen, van-
hemmuutta tukevan vertaisryhmätoiminnan, avointen varhaiskasvatuspalveluiden ja ehkäisevän 
perhetyön mallien kehittäminen. Jokaisen osa-alueen ympärille koottiin oma monialainen työ-
ryhmänsä. Näin kehittämistyö konkretisoitui ja löysi verkostonsa. 

Silta-hanke (2009–2011) oli luonnollinen jatkumo toimintamallien juurruttamiseksi ja laajen-
tamiseksi. Kehittämistyö oli käynnistynyt vauvaperheiden ja alle kouluikäisten palveluista. Uusik-
si painopisteiksi tulivat nyt kouluikäisten lasten perheiden tarpeet. Silta-hankkeen loppuvaiheessa 
huomio kiinnittyi vahvasti toiminnan vakinaistamiseen:

− Tavoitteet kirjattiin kaupungin budjettikirjaan. 
− Taloushallinnossa verkostomainen perhekeskustoiminta sai oman kustannuspaikan ja bud-

jetin. 
− Luotiin yhteen sovittavan johtamisen malli (perhekeskustoiminnan monialainen johtotiimi).
− Koordinoinnin resurssit varmistettiin perustamalla perhekeskuskoordinaattorin vakanssi.

Perhekeskustoiminta 
Heinolassa perhekeskusajattelu näyttäytyy fyysisenä kohtaamispaikkana, saman katon alle koot-
tuina palveluina, monialaisesti toteutettuna ryhmätoimintana ja yhteen sovittavan johtamisen 
käytännöissä. Ammatillisen tuen lisäksi toiminnassa hyödynnetään vanhempien keskinäistä ver-
taistukea. Monialaisuus tarkoittaa pääasiassa ryhmämuotoista toimintaa ja hyödyntää vanhem-
pien keskinäistä vertaistukea. Toiminta on universaalia, ja siinä pyritään huomioimaan tiedossa 
olevat perheiden haastavat tai merkitykselliset elämänvaiheet ja -tilanteet. (Kuva 1.)

20 Perhekeskustoiminta voidaan tyypitellä neljään ryhmään (Halme, Kekkonen & Perälä 2012, 3): Hyvinvoin-
tineuvolatyyppinen perhekeskus, monialainen perhekeskus, avoimen varhaiskasvatuksen perhekeskus ja erikois-
tunut perhetukikeskus. Heinolan perhekeskusmallia kuvaavat näistä kaikki muut paitsi erikoistunut perhetuki-
keskus. Lisäksi Heinolan perhekeskustoimintaan on luotu koordinoinnin malli ja yhteen sovittavan johtamisen 
mahdollistava monialainen johtotiimi.
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Kumppanuus perustuu osaamisen ja resurssien jakamiseen, yhteiseen työhön. Mukana ovat niin 
sosiaali- ja terveydenhuolto, sivistystoimi (varhaiskasvatus, koulu-, liikunta-, nuoriso-, kirjasto- ja 
kulttuuritoimi) kuin Heinolan seurakunta, Mannerheimin Lastensuojeluliiton Heinolan paikallis-
yhdistys, Lahden Ensi- ja turvakotiyhdistys, Jyränkölän Setlementin vapaaehtoistyö ja monet 
 alueen toimijat. Erilaiset toimintamuodot kokoavat ympärilleen tilanteeseen tarkoituksenmukai-
sia toimijoita verkostosta (kuva 2). Rooli yhteistyössä voi olla monenlainen: toiminnan suunnit-
telijasta, vetäjästä, tiedottajasta, avustajasta, rahoittajasta tai muusta mahdollistajasta aina arvioi-
jaan asti. 

Kuva 1. Verkostomaisen perhekeskuksen toimintamuotoja Heinolassa

Kuva 2. Heinolan verkostomuotoisen perhekeskuksen toimijoita
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Yhteen sovittavaa johtamista
Monialaisessa työssä kohtaa monen eri tahon esimiestyö ja linjaukset. Vastaan tulevat arkiset ky-
symykset eivät aina ole verkoston työntekijöiden tai yhden esimiehen ratkaistavissa, vaan toimin-
ta tarvitsee yhteen sovittavaa johtamista. Heinolaan perustettiin vuonna 2010 perhekeskustoimin-
nan monialainen johtotiimi. Siihen kuuluivat alkuvaiheessa varhaiskasvatusjohtaja, hyvinvointi-
palvelujohtaja, koulutusjohtaja, päiväkodinjohtaja, rehtori sekä perhekeskuskoordinaattori. Myö-
hemmin ryhmä on uusiutunut. Edellä mainittujen lisäksi johtotiimiin tällä hetkellä kuuluvat per-
hetyön vastaava ohjaaja ja seurakunnan varhaiskasvatuksen työalajohtaja, ja sitä laajennetaan 
edelleen tarvittaessa. Johtotiimi kokoontuu kuukausittain, ja sen tehtävänä on 

– vastata perhekeskustoiminnasta ja turvata sen jatkuvuus (ryhmämuotoisen toiminnan re-
surssit, tavoitteet, arviointi, strategisten rajapintojen huomioiminen) 

– kirkastaa perhekeskustoiminnan sijoittumista osaksi perustehtäviä (sisäinen tiedottaminen 
työntekijöille, ulkoinen tiedottaminen työntekijöiden kautta asiakasperheille)

– järjestää arviointia, koota arviointituloksia ja suunnata toimintaa tulevaisuuteen arviointitu-
loksia hyödyntäen. 

Lasten ja perheiden palvelut -yksikkö
Lapsiperheiden palvelut toimivat monialaisen työn lisääntymisestä huolimatta rakenteellisesti 
varsin erillään. Yhteisiä asiakkaita hoidettiin kukin omalla tahollaan tehden osittain myös pääl-
lekkäistä työtä (Timonen & Niemelä 2009). Näihin haasteisiin vastattiin käynnistämällä lasten ja 
perheiden palvelujen hallinnollinen uudistaminen. Tavoitteena oli tukea lasten ja perheiden hy-
vinvointia moniammatillisemmin, vahvistaa varhaista ongelmiin puuttumista ja vähentää raskai-
den lastensuojelutoimenpiteiden tarvetta kokoamalla eri hallinnonalojen työntekijöitä saman ka-
ton alle.

Muutos käynnistettiin suunnittelukokouksella kesällä 2008. Syksyn aikana niitä järjestettiin 
useita moniammatillisella kokoonpanolla. Kevään 2009 aikana kartoitettiin yksikön tilaratkaisuja 
ja hallinnon vaihtoehtoja. Tuolloin täsmentyi tarve saada yksikölle yksi johtaja. Päätös uudesta 
Lasten- ja perheiden palvelut -yksiköstä tehtiin keväällä 2010. Vuosina 2010–2011 henkilökunnal-
le järjestettiin koulutusta erityisesti sosiaali- ja terveystoimen kulttuurieroista ja tuettiin moniam-
matillista tiimityötä tutustumalla yhdessä yksikön henkilöstöön ja työnkuviin. Työntekijöiden 
roolit selkeytyivät, mutta moniammatillinen yhteistyö vaati jatkuvaa työstämistä. 

Lasten ja perheiden palvelut -yksikön esimiehenä toimii hyvinvointipalvelujohtaja. Vuonna 
2015 yksikössä on yhteensä 45 työntekijää. Suuren henkilöstömäärän vuoksi tuli tarve muodostaa 
pienempiä työryhmiä, joilla on omat lähiesimiehet. Yksikköön perustettiin lapsiperheiden sosiaa-
lityön, terveysneuvonnan, ehkäisevän perhetyön, erityistyöntekijöiden ja päihde- ja mielenter-
veystyön työryhmät. Aikuisten mielenterveys- ja päihdetyöryhmä siirtyi vuoden 2015 alusta ai-
kuissosiaalityöhön, ja työryhmää vahvistettiin yhdellä sosiaalityöntekijällä. Fyysisesti työryhmä 
jäi samoihin tiloihin lasten ja perheiden palvelujen kanssa (kuva 3). 
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Uusia resursseja ja toimintamalleja 
Vuonna 2011 ulkopuolinen konsulttitoimisto teki Heinolan sosiaali- ja terveystoimesta selvityk-
sen, jossa arvioitiin henkilöstöresursseja ja palveluprosesseja asiakkaiden palvelutarpeen näkökul-
masta ja tehtiin ehdotuksia lastensuojelusta ja johtamisesta. Ehdotuksia toimeenpanemaan käyn-
nistettiin Sateenkaari-hanke, jolle kaupunginvaltuusto myönsi vuosille 2012–2013 yhteensä 
208 000 euroa. Määrärahalla palkattiin sijaisia, jotta oma henkilöstö pääsi osallistumaan kehittä-
mistyöhön. 

Erityisen huolestuttavaa oli lasten kodin ulkopuolisten sijoitusten jatkuva lisääntyminen vuo-
desta 2005 vuoteen 2010. Heinolassa vallitsi vahva kodin ulkopuolelle sijoittamisen eli poislähet-
tämisen kulttuuri. Kaupunginjohtaja antoi syksyllä 2011 sosiaali- ja terveysjohtajalle ja sivistystoi-
menjohtajalle tehtäväksi koota työryhmän laatimaan lyhyen aikavälin toimenpideohjelman las-
tensuojelun kriisitilanteen saamiseksi hallintaan. Painopistettä haluttiin siirtää ehkäisevään las-
tensuojeluun ja lisätä panostusta avohuollon tukitoimiin. Tarkoituksena oli myös arvioida oman 
lastensuojeluyksikön perustamisen tarpeellisuutta. 

Lastensuojelun toimenpideohjelmassa suositeltiin, että Heinolaan perustetaan oma lastensuo-
jeluyksikkö, joka olisi käsittänyt 7-paikkaisen laitoksen, perhekuntoutuspaikkoja, perhetyön toi-
mitilat ja nuorten tukiasumista. Lastensuojeluyksikkö olisi perustettu vanhusten tehostetun pal-
veluasumisen tilaan Heinolan kirkonkylään. Heinolan kaupunginvaltuusto ei sitä hyväksynyt, 
vaan päätyi esittämään oman arviointiyksikön perustamista. Arviointiyksikölle ei kuitenkaan löy-
tynyt tiloja, ja lastensuojeluyksikön toimintaa varten esitetty henkilökunta osoitettiin avohuollon 
tarpeisiin. Valtuusto päätti vuoden 2013 talousarviossa suunnata henkilöstölisäyksiin osoitetut 
490 000 euroa perhetyön vahvistamiseen yhteensä 11 uudella työntekijällä. Kahden perhetyönte-
kijän ja kahden perheohjaajan yksikköä täydennettiin kuudella perhetyöntekijällä, neljällä perhe-
ohjaajalla ja perhetyön vastaavalla ohjaajalla. (Sateenkaari-hankeen loppuraportti 2013.) 

Sateenkaari-hankkeen myötä Heinolaan perustettiin myös Tampereen hyvinvointineuvolamal-
lista sovellettu, alle kouluikäisten parissa toimiva moniammatillinen kuntoutustyöryhmä. Työryh-
mä kokoontuu kerran kuukaudessa ja tiivistää näin yhteistyötä ja edistää varhaista puuttumista. 
Työryhmän tehtävänä on myös työnohjata uusia työntekijöitä. Samalla perustettiin ”nopean toi-

Kuva 3. Lasten ja perheiden palvelut -yksikön henkilöstö vuonna 2014
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minnan joukot”, johon kuuluivat etsivä nuorisotyö, terveydenhoitaja, sosiaaliohjaaja, psykiatrinen 
sairaanhoitaja, erityislastentarhanopettaja, sosiaalityöntekijä ja lasten ja nuortenhuollon erityis-
työntekijä. Toiminnan pilotointivaiheen jälkeen ryhmä päätti lopettaa eriytyneen toiminnan tässä 
muodossa ja esitti sen työkäytäntöjen soveltamista laaja-alaisesti lasten ja perheiden parissa työs-
kentelevien keskuudessa. Vuonna 2012 palkattiin lasten ja nuorten psykiatrinen sairaanhoitaja ja 
uusi koulupsykologi. Vuonna 2015 perustettiin kouluikäisten moniammatillinen kuntoutustyö-
ryhmä.

Resurssien lisääminen tai palveluiden hallinnolliset muutokset eivät muutoksessa yksin riitä. 
Tarvitaan tietoa olemassa olevista palveluista ja yhdessä sovittuja ja kuvattuja toimintamalleja. 
Käytänteitä on Heinolassa tarkasteltu niin yksiköiden ja toimintamuotojen sisällä (esim. varhais-
kasvatuksen erityisopetuksen malli) kuin eri toimintamuotojen rajapinnoilla (esim. ennaltaehkäi-
sevän perhetyön käytännöt laajan verkoston kanssa). Toimintamalleissa on huomioitu perheiden 
erityisiä elämäntilanteita ja nivelvaiheita vauvan syntymästä nuoruusikään asti. Keskeistä on tut-
tuuden lisääntyminen, sujuva palveluohjaus ja poikkihallinnollisten prosessien kuvaaminen (esim. 
varhaiskasvatuksen ja lapsiperheiden sosiaalityön yhteistyöprosessi).

Keväällä 2014 Heinolaan palkattiin koulutuksellisen tasa-arvon hankkeen puitteissa kaksi kou-
luopasta, toinen ala- ja toinen yläkouluun. Kouluoppaat toimivat koulun nuorisotyöntekijöinä 
mm. helpottamassa nivelvaiheissa siirtymistä asteelta seuraavalle. Kouluoppaat vetävät eri-ikäisil-
le suunnattuja ryhmiä yhteistyössä perhekeskuksen, Lasten- ja perheiden palvelut -yksikön ja 
nuorisotoimen työntekijöiden kanssa. Ryhmien tarkoituksena on mm. sosiaalisten taitojen ja it-
setunnon vahvistaminen, syrjäytymisen ehkäiseminen, kavereiden löytäminen, koulurauhan li-
sääminen sekä ryhmähengen luominen. Kouluoppaat voivat toimia myös linkkeinä koulun ja ko-
tien välillä.

Perhetyön työryhmä
Perhetyötä oli Heinolassa tehty usean vuoden ajan, mutta vuoden 2013 alussa resurssien kasvaes-
sa muodostettiin Lasten ja perheiden palvelut -yksikköön oma perhetyön työryhmä. Perhetyön 
henkilöstön kokonaisvahvuus oli kahdeksan perhetyöntekijää, kuusi perheohjaajaa ja perhetyön 
vastaava ohjaaja. Työntekijät rekrytoitiin toukokuun 2013 ja vuoden 2014 alun välillä. Vuoden 
2014 alussa kuntouttava perhetyö siirrettiin lastensuojelun yhteyteen, jotta kuntouttavan perhe-
työn ja lastensuojelun yhteistyö olisi tiivistä ja joustavaa. Kasvanut joukko tarvitsi luonnollisesti 
uudet työtilat. 

Perhetyön työryhmän tehtäviin määriteltiin ehkäisevän ja kuntouttavan perhetyön lisäksi lap-
siperheiden kotipalvelu, ammatillinen tukihenkilötoiminta sekä valvottujen tapaamisten järjestä-
minen. Sateenkaari-hankkeen lastensuojelun alatyöryhmä kehitti lapsiperheiden kotipalvelulle ja 
perhetyölle kriteerit ja järjestämistavan, jotka hyväksyttiin sosiaali- ja terveyslautakunnassa elo-
kuussa 2013. Perhetyö on jalkautunut perhekeskustoiminnan ryhmämuotoiseen toimintaan ja 
avoimiin varhaiskasvatuspalveluihin luontevalla tavalla. Palvelun tuominen sinne, missä perheet 
ovat, lisää avun tuttuutta ja madaltaa perheiden kynnystä ottaa apua vastaan.

Perhetyön yhtenä tavoitteena on ollut yhteistyön tiivistäminen yhteistyökumppaneiden kanssa. 
Yhteisiä toimintamalleja onkin luotu yhdessä varhaiskasvatuksen, päihde- ja mielenterveystyön, 
lastensuojelun ja kuntouttavan perhetyön kanssa. Terveydenhoitajien ja perhetyöntekijöiden yh-
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teistyö on tiivistä, ja yhteiset tapaamiset ensimmäistä lastaan odottavien perheiden kanssa on otet-
tu toimintamallina käyttöön. Tapaamisten pohjana on varhaisen vuorovaikutuksen tukemiseen 
perustuva aiherunko.

Saavutettuja ja odotettavissa olevia tuloksia
Heinolan lapsiperheiden palvelurakenteet, palveluvalikko ja toimintatavat ovat muuttuneet mer-
kittävästi viime vuosina. Tällaisten muutosten vaikutusten arviointi on haastavaa ja monitasoista. 
Osa tuloksista ja vaikutuksista on nähtävissä nopeasti ja osa vasta vuosien tai vuosikymmenten 
kuluttua. 

Lastensuojelun tilasto- ja kustannustiedot osoittavat, että vuodesta jatkuva kasvu on pysähtynyt 
vuosina 2012–2013 (taulukot 2 ja 3). Lastensuojelun kustannukset olivat vuosina 2011–2012 noin 
5,6 miljoonaa euroa. Vuoden 2013 kustannukset olivat noin 10 prosenttia pienemmät kuin kah-
den edellisen vuoden kustannukset, vaikka sen aikana lisättiin merkittävästi perhetyötä (taulukko 
3). Eniten ovat vähentyneet laitoshoidon kustannukset. Kun painopistettä on monin eri tavoin 
siirretty varhaiseen tukeen, tuloksena on ollut lastensuojelun laitoshoidon kustannusten selvä vä-
heneminen. 

Taulukko 2. 
Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten lukumäärä sijoitusperusteiden mukaan vuosina 2011–2014

Sijoitusperuste 2011 2012 2013 2014

Huostaanotto LsL 40 § 56 45 44 39

Jälkihuolto LsL 75 § 5 3 3 2

Kiireellinen sijoitus LSL 37 § 0 0 1 0

Sijoitus avohuollon tukitoimena LsL 37 § 9 3 3 7

Tahdonvastainen huostaanotto LsL 42 18 18 19 13

Yhteensä 88 69 70 61

Lähde: THL ja Sosiaali-Effica asiakastietojärjestelmä

Taulukko 3. 
Lastensuojelun ja perhetyön kustannukset (1000 €, netto) Heinolassa 2009–2013 toiminnan mukaan

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Lapsiperheiden sosiaalityö 670 680 780 900 720 870

Avohuollon tukitoimet* 470 420 670 790 460 520

Lastensuojelun perhehoito 620 550 700 790 720 740

Lastensuojelun laitokset 2 350 3 320 3 430 3 070 2 640 2 360

Perhetyö 440 450

Yhteensä 4 120 4 970 5 580 5 550 4 960 4 950

* Sisältää lastensuojelun tukipalvelut sekä lasten- ja nuortenhuollon asumispalvelut
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Seuraavassa esitetään ennakoituja vaikutuksista sekä tähän mennessä saatuja arviointituloksia:
Monialainen toiminta tuottaa monipuolisempia palveluita. Yhteistyö muuttuu yhteiseksi työksi. 

Tuloksensa nopeampaa apua perheille ja parantunutta resurssien käyttöä: Asiakaspalaute kertoo, 
että toiminnan moniammatillisuus lisää palvelujen tuttuutta, tuo turvallisuuden tunnetta ja ma-
daltaa kynnystä ottaa tarvittaessa yhteyttä. Ammattilaiset puolestaan ovat kuvanneet, että eri alo-
jen yhteistyö rikastuttaa työtä. Se tuo yhteistä jakamista ja päätöksentekoa, mikä tuottaa iloa ja on 
opettavaista.

Universaaleilla palveluilla ja varhaisella tuella ehkäistään ongelmia ja vähennetään niiden kasva-
mista. Hyvinvoinnin lisääntyminen vähentää kalliimpien erityispalvelujen tarvetta ja on taloudel-
lista: Asiakaspalautteen mukaan uudet kaikille tarjolla olevat (mm. matalan kynnyksen ryhmä-
muotoiset) palvelut ovat perheille tärkeitä. Niiden tuki ja apu arkeen nousee arvioinneissa vahvas-
ti esille. Työntekijöiden ja työmuotojen jalkautuminen lisää palvelujen saavutettavuutta. Toimin-
nasta tiedottaminen on jatkuva haaste ja kehittämiskohde, jotta toiminta tavoittaa tarvitsijat.

Ryhmätoiminnat tuovat vertaistukea ja vahvistavat yhteisöllisyyden kokemusta, yksinäisyys vähe-
nee, osallisuuden kokemus ja vaikutusmahdollisuudet lisääntyvät: Asiakaspalautteiden mukaan 
perhekeskustoiminnan ryhmämuotoiset palvelut tuovat iloa ja vahvistavat selviytymistä ja jaksa-
mista arjessa. Toiminta tuo perheille tuttavia ja vähentää yksinäisyyttä. 

Äidin kertomus perheen kokemuksesta:

”Olen kahden lapsen äiti ja muuttanut Heinolaan muutama vuosi sitten. Löysin perhekeskuksen 
palvelut puskaradion kautta esikoisen ollessa nelikuinen. Käymme lasten kanssa avoimessa päivä-
kodissa ja kuopuksen vauvavuotena kävimme myös vauvakahvilassa. Lasten isä on ollut mukana 
avoimessa päiväkodissa sekä ilta-avoimessa ja sen jälkeen uskaltautunut niihin lasten kanssa il-
man minuakin. Esikoinen on käynyt maksullisessa leikkituvassa. Koko perheemme on ollut Tah-
don en tahdo -ryhmässä, jossa saimme vinkkejä ja vertaistukea tahtoikäisen kanssa elämiseen. 
Olemme harkinneet myös parisuhdekurssia, mutta toistaiseksi työvuorot ja lastenhoitokuviot ovat 
estäneet osallistumisen.

Minulle avoin päiväkoti on ollut todellinen henkireikä uudella paikkakunnalla, ilman ystäviä ja 
sukulaisia. Avoimessa päiväkodissa on ollut paljon erilaista ohjelmaa vauvojen värikylvyistä teat-
teriesityksiin, mutta näitäkin tärkeämpänä olen kokenut toiset ihmiset. Olen saanut paljon kasvo-
tuttuja sekä kavereita ja jopa muutamia ihan oikeita ystäviä. On ihana, vaikka takana olisi ollut 
kuinka huono yö, avoimessa päiväkodissa on lämmin ja ystävällinen tunnelma, seuraa sekä teke-
mistä niin lapsille kuin itselle. Uskon, että ilman vastaavia palveluita olisin yksinäisempi ja luul-
tavasti en nauttisi näistä kotivuosista lasten kanssa yhtä paljon kun nyt.

Parasta Perhekeskuksen toiminnassa on, että jokainen on tervetullut omana itsenään. Osaan 
toiminnasta voi mennä omien aikataulujen mukaan, ilman sitovaa ennakkoilmoittautumista, osa 
on pieniä suljettuja ryhmiä johonkin tiettyyn elämänvaiheeseen/-tilanteeseen. Lasten oma leikki-
tupa on aivan mahtava. Oli turvallinen olo jättää lapsi jollekin ulkopuoliselle ensi kertaa hoitoon, 
kun hoitaja oli avoimen päiväkodin kautta tuttu.”

Pohdinta
Kehittämistyön jatkumo Heinolassa on antanut aikaa muutokselle. Hankkeiden ketju on vienyt 
prosessia vaihe vaiheelta eteenpäin ja antanut kehittämiselle hyvän kasvualustan. Hankkeisiin ei 
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ole rakennettu raskaita hankeorganisaatioita, vaan uusien toimintamallien rakenteet on luotu 
alusta asti mahdollisimman pysyviksi. Näin kehitetty toiminta on voinut vakiintua ja jatkua hank-
keiden päättymisen jälkeen. Painopistettä Heinolassa on pystytty siirtämään korjaavasta työstä ko-
tiin annettavan ehkäisevän perhetyön kehittämiseen21. 

Kehittämistyö on opettanut, että onnistunut muutos saavutetaan parhaiten yhdessä. Osallisuus 
tähän voi näyttäytyä monella tasolla: kohtaamisissa perheiden kanssa, työyhteisöissä, työryhmis-
sä, ohjausryhmissä sekä esimiesten ja luottamusorganisaation päätöksissä. Muutos vaatii myös 
rohkeutta kokeilla uudenlaisia tapoja tehdä työtä ja samalla uskallusta luopua tarpeettomista tai 
toimimattomista käytänteistä. Perinteisten hallintorakenteiden muuttaminen ja yhteistyön vahvis-
taminen eri organisaatioiden ja kolmannen sektorin välillä vaatii uudenlaista kumppanuusajatte-
lua. Uusien toimintamallien on mahdollista juurtua, mikäli ne saavat tuekseen sitoutuneita toimi-
joita, monialaisen työn johtamisen rakenteita, toimivia tiloja, taloushallinnon ratkaisuja sekä kir-
jauksia strategisesti merkittäviin asiakirjoihin22. 
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Lasten ja nuorten palveluja sekä palveluprosesseja on kehitetty viime vuosina Pieksämäel-
lä suunnitelmallisesti. Tahtotilasta huolimatta kuntapalvelut uudistuvat hitaasti. Totu-
tuista toimintatavoista on vaikea oppia pois. Yhtä vaikeaa on tehdä lasten, nuorten ja per-
heiden palveluja uudella, entistä ennaltaehkäisevämmällä otteella. Edessä on lukuisia 

haasteita: kuinka taataan tulevien sukupolvien hyvinvointi, osaaminen ja työkyky supistuvien 
kuntapalveluiden maailmassa? 

Tarvitaan systeemistä muutosta toimintatavoissa, joilla luodaan pohjaa tulevaisuuden hyvin-
voinnille ja kestävälle kehitykselle. Pieksämäellä ei ole jääty pyörittelemään peukaloita, vaan rat-
kaisua on lähdetty etsimään ikivanhasta voimasta, yhteistyöstä sukupolvien ja eri organisaatioiden 
välillä. Näin syntyi vuosina 2010–2012 ajatus Hiekanpään elämänkaarikylästä. Tässä luvussa ku-
vataan Pieksämäen kaupungin lapsi- ja perhepolitiikkaa ja sen tuloksena kehittyvää Hiekanpään 
elämänkaarikylää.

Yksi yhteinen hyvinvointisuunnitelma
Lasten, nuorten ja perheiden palvelut perustuvat Lasten ja nuorten Pieksämäki -hyvinvointisuun-
nitelmaan. Kaupunginvaltuusto hyväksyi ensimmäisen hyvinvointisuunnitelman vuosille 2009–
2013. Suunnitelma valmisteltiin monialaisena yhteistyönä. Keskeisimpiä tavoitteita oli tiivistää yh-
teistyötä lasten, nuorten ja lapsiperheiden terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Kaikessa pää-
töksenteossa tavoitteena on ollut systemaattisesti edistää ja vahvistaa ehkäiseviä toimia ja palve-
luita, joiden avulla korjaavien palveluiden tarve vähenee. 

Vuosien 2009–2013 hyvinvointisuunnitelma ja sen vuonna 2014 päivitetty versio ovat sisältä-
neet lapsi- ja nuorisopoliittisen kehittämissuunnitelman, lastensuojelulain 12 § vaatiman lasten-
suojelusuunnitelman sekä lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelman vaati-
man suunnitelman. 

Hyvinvointisuunnitelman toteutuksesta ja arvioinnista on vastannut vuodesta 2008 kaupungin-
hallituksen asettama Lasten ja nuorten Pieksämäki -työryhmä, jossa ovat edustettuina koulu-, 
nuoriso-, sosiaali-, terveys- ja sivistystoimi sekä varhaiskasvatus. Tehtävänä on seurata hyvinvoin-
tisuunnitelman tavoitteiden toteutumista suunnitelmakauden (4 vuotta) aikana. Työryhmällä ei 
ole omaa budjettia, ja toiminta perustuu hallintokuntien yhteistyöhön. 

Seija Laitinen, Veera Virtanen ja Kari Koistinen: 

Pieksämäki – pirstaleisesta kunta-  organisaatiosta kohti elämäkaarimallin   mukaisia kuntapalveluita 
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Arviointiraportti tehdään vuosittain ja toimitetaan lautakuntiin, kaupunginhallitukseen ja val-
tuustoon tiedoksi. Arvioinnissa keskustellaan kunnan sisäisen verkoston ja kolmannen sektorin 
kanssa palveluiden rakentumisesta ja niiden tiedolla johtamisesta ja kehittämistarpeista. Suunni-
telman sisältö, kehittämistoimet ja voimavaraehdotukset on otettava huomioon laadittaessa kun-
nan talousarviota ja -suunnitelmaa eri vuosille. Tämä varmistetaan niin, että työryhmä kokoon-
tuu ennen talousarvion laadintaa ja sopii yhdessä esimerkiksi siitä, mitä henkilöstöresursseja esi-
tetään tulevaan talousarvioon. Samalla käydään yhteinen keskustelu ykkösprioriteetista ja siitä, 
mitkä toimet tulevat seuraavana.

Hallintokunnat eivät kilpaile keskenään resurssitarpeesta, vaan asiakaslähtöisesti pyritään yh-
dessä kehittämään koko kaupungin lasten, nuorten ja perheiden palveluja yhteisesti luodun näke-
myksen mukaan. Ohjausvaikutuksesta kertoo mm. se, että kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 
suunnitelmassa esitetyt resurssit:

– 2010: koulupsykologi, lastensuojelun sosiaalityöntekijä ja erityisnuorisotyöntekijä.
– 2011: puheterapeutti sekä neuvola-, koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon asetuksen mukai-

sesti 1,5 terveydenhoitajaa ja 0,5 lääkäri sekä opiskeluterveydenhuollon ja psykiatrian poli-
klinikan yhteinen nuorten päihde- ja mielenterveyssairaanhoitaja.

– 2012: perhetyön työntekijän 0,2:n lisäys, puolet työajasta neuvolassa ja toinen puoli perhe-
neuvolassa (toimenkuvan muutos).

– 2013: päihde- ja mielenterveystyöntekijän 0,5:n lisäys koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon, 
neuvolan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon lääkärin virka kokoaikaistettiin sekä lisättiin 
1 lähihoitajan toimi lapsiperheiden kotipalveluun.

– 2014: etsivän nuorisotyöntekijän toimi vakinaistettiin.
Resurssilisäysten lisäksi työotetta kaikissa Pieksämäen kaupungin lasten ja nuorten palveluissa 

on kohdennettu entisestään verkostoyhteistyössä mahdollisemman oikea-aikaiseen varhaiseen tu-
keen sekä ennaltaehkäisevään työhön lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmatyön mukaisesti.

Lapsi- ja nuorisopolitiikan haasteita
Hyvinvointisuunnitelmassa on todettu, että enemmistö pieksämäkeläisistä lapsista ja nuorista voi 
hyvin. Huolestuttavaa kuitenkin on, että eri tavoin oireilevien lasten ja nuorten määrä sekä moni-
ongelmaisuus ovat lisääntyneet. Lasten, nuorten ja perheiden terveyttä ovat uhkaamassa hyvin 
erilaiset vaaratekijät kuin muutama vuosikymmen sitten; perinteisiä aikuisten elintapasairauksien 
merkkejä ja riskitekijöitä voidaan todeta jo hyvinkin nuorilla lapsilla. Allergiat, ylipaino, vähäinen 
fyysinen aktiivisuus ja liikunta, nuorena aloitettu tupakointi ja päihteiden käyttö sekä mielenter-
veysongelmat, etenkin masennus, ovat suhteellisen yleisiä. Lastensuojelun avohuollon tukitoimien 
piirissä olevien ja kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten määrä lasten- ja nuorisopsy-
kiatrian palveluiden piirissä sekä erityisen ja tehostetun tuen tarpeessa olevien lasten määrä on ta-
saisesti kasvanut viime vuosien aikana. Näiden palveluiden kustannukset ovat kasvaneet. 

Väestöennusteen mukaan vuosina 2013–2020 lasten ja nuorten sekä työikäisten määrä vähenee 
merkittävästi, kun taas yli 65-vuotiaiden määrä kasvaa. Vuonna 2020 on alle 20-vuotiaita lapsia ja 
nuoria noin 17 prosenttia ja yli 65-vuotiaita joka kolmas. Lisäksi tilannetta pahentaa nuorten ikä-
luokkien väheneminen muuttotappion vuoksi. Väestökato suurempiin kasvukeskuksiin aiheuttaa 
jo nyt työvoimapulaa. 
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Vakavimpiin ongelmiin kuuluvat myös nuorten opintopolkujen keskeytyminen, nuorisotyöttö-
myys, pirstaleiset työurat ja siitä mahdollisesti aiheutuva syrjäytyminen. Vakiintuneilla ohjaus- ja 
palvelujärjestelmillä ei toistaiseksi ole ollut riittävästi keinoja vastata nuorten sosiaaliseen syrjäy-
tymiseen liittyviin koulutus-, kuntoutus- ja työllistymistarpeisiin. Aktivointi on auttanut nuoria, 
joiden koulutus- ja työllistymisedellytykset ovat hyvät jo entuudestaan. Keskimääräistä enemmän 
tukea tarvitsevilla ja usein moniongelmaisilla nuorilla aktivoinnin tulokset ovat olleet vähäisem-
piä. 

Hiekanpään elämänkaarikylä 
Hiekanpään elämänkaarikylä on kaupungin keskustassa, Pieksäjärven rannalla sijaitseva uusi pal-
velukonsepti. Noin 500 metrin säteellä olevalla alueella on kolme ikäihmisten palvelukotia, kaksi 
toisen asteen ammatillista oppilaitosta, yläkoulu, ammattikorkeakoulu, vuorohoitopäiväkoti, lap-
si- ja perhepalvelukeskus sekä monta kaupungin tärkeintä liikuntapaikkaa, kuten uimahalli ja jää-
halli. 

Vuonna 2013 Hiekanpäässä on eri toimintojen palveluksessa noin 250 henkilöä, ja koko alueel-
la asuu, opiskelee tai työskentelee yhteensä 1 600 henkilöä päivittäin. Elämänkaarikylän toimijoi-
den yhteenlaskettu liikevaihto on vuositasolla yli 200 miljoonaa euroa, mutta tässä tulee ottaa huo-
mioon, että monet kumppaneista ovat valtakunnallisia toimijoita. 

Kylä kasvaa entisestään, sillä Hiekanpäähän on tavoitteena rakentaa vuoteen 2017 mennessä 
uusi oppimisympäristö, jossa samaan rakennukseen sijoittuvat yläkoulu, lukio ja Etelä-Savon am-
mattiopisto. Uudisrakentamisella ja eri toimijoiden sijoittamisella saman katon alle pyritään sy-
nergiaetujen lisäksi luomaan oppimisympäristö, joka lisää yhteisöllisyyttä ja rikkoo sukupolvira-
joja. Koulutuksen työelämälähtöisyyttä pyritään lisäämään myös tarjoamalla tiloja elinkeinoelä-
mälle, kuten aloitteleville yrityksille.

Elämänkaarikylän tapaisia monitoimijakampuksia on jo Suomessakin useita. Hiekanpäälle eri-
tyistä on, että kaikki alueen toimijat ovat sitoutuneita rakentamaan yhdessä uutta, yhteisöllistä toi-
mintakulttuuria. Kylä mahdollistaa muun muassa lasten, nuorten ja perheiden palveluiden pa-
remman tuottamisen sekä monipuolisten, joustavien ja työelämälähtöisten opinpolkujen rakenta-
misen. Lisäarvoa toiminnoille tuo eri-ikäisten ihmisten vuorovaikutus ja kohtaaminen. 

Hiekanpään kehittäminen käynnistyi vuonna 2012 EAKR-rahoitteisella kehittämishankkeella, 
jossa analysoitiin palveluiden nykytilaa, tutustutettiin eri toimijat toisiinsa ja luotiin yhteinen tah-
totila sekä visio Elämänkaarikylän ja koko Pieksämäen tulevaisuudesta vuoteen 2020 saakka. Vi-
sion pohjalta eri toimijat ovat allekirjoittaneet kehittämistyötä ohjaavan strategisen kumppanuus-
sopimuksen (ks. liite) sekä sopineet toimintatavoista, joilla tavoitteet saavutetaan. Elämänkaariky-
län kehittämiseen ovat sitoutuneet Pieksämäen kaupunki, S. ja A. Bovalliuksen säätiö, Kirkkopal-
velut ry, Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy, Etelä-Savon koulutus Oy, Vaalijalan kuntayhtymä, 
Itä-Suomen yliopiston kehittämispalvelu Aducate sekä yhteiskunta- ja kauppatieteiden tiedekun-
ta.

Elämänkaarikylän kehittämistä on toteutettu erinäisissä työryhmissä. Hankkeen johdon ni meä-
män yhteistyöryhmän lisäksi mukana on ollut projektiryhmä, teematyöryhmiä, neuvonantajatyö-
ryhmä sekä poliittinen omistajaohjausryhmä. Lisäksi kaikkien yksiköiden henkilöstöltä, pieksä-
mäkeläisiltä nuorilta ja vanhuksilta on kerätty ideoita kylän kehittämiseen. 
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Hiekanpään toimijoiden kesken on sovittu, että kehittäminen etenee jatkossakin useiden eri 
hankkeiden kautta. Toisessa vaiheessa (alkanut 1.10.2014) on haettu ja saatu hankerahoitusta yh-
teistyössä monilta eri tahoilta ja moniin eri tarkoituksiin (ks. kuva 1). Tärkeintä kuitenkin on, että 
kaikki hankkeet palvelevat yhteistä päämäärää eli toimijoiden yhteistä visiota Elämänkaarikylästä 
vuonna 2020. 

Hiekanpään alueesta pyritään kehittämään yhteisöllinen kylä, jossa kaikki asiakkaat ja henki-
löstö ovat yhtä perhettä sekä koko kylä kasvattaa. Elämänkaarikylässä eri-ikäisten ja eri elämänti-
lanteissa olevien ihmisten elinikäinen kasvaminen ja oppiminen sekä elämiseen liittyvät tarpeet ja 
palvelut on toteutettu jokaisen itsemääräämisoikeutta kunnioittaen, mutta osallisuutta ja yhteisöl-
lisyyttä korostaen (Elämänkaarikylän toimijoiden strateginen kumppanuussopimus 2014). Osal-
lisuuden tukemisen ja kehittämisen lisäksi edistetään poikkihallinnollisuutta niin kaupungin 
 omien kuin kolmannen sektorin ja liike-elämän toimijoidenkin kanssa. Hiekanpään alueen kehit-
täminen on yksi Pieksämäen kaupungin kärkihankkeita, ja visio tähtää aina vuoteen 2020 saakka.

Pieksämäellä on vanha koulukaupungin maine sekä vahva osaaminen hoivan, hyvinvoinnin ja 
erityspedagogiikan saralla. Elämänkaarikylän kehittämisellä halutaan lisätä Pieksämäen vetovoi-
maisuutta koulukaupunkina, kun eri toimijoiden tekemän yhteistyön myötä mahdollisuudet 
uuden laisiin joustaviin ja yksilöityihin opinpolkuihin lisääntyvät. Tavoitteena on kehittää Pieksä-

Kuva 1. Hiekanpään elämänkaarikylän hankesuunnitelma vuosina 2014–2020
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ASUKKAAT SEURAKUNTA VAPAAEHTOISTOIMINTA 

JULKINEN YKSITYINEN III SEKTORI 

HIEKANPÄÄN ELÄMÄNKAARIHANKE 2013 -2014 I VAIHE  
 EAKR hankeraha ajalla 1.2.2013 -30.9.2014 yht.186 244 € 
 Yhteinen kumppanuussopimus elämänkaarikylän kehittämisestä 
 tila ja oppimisympäristösuunnitelma 
 eri toimijatahojen sitouttaminen ja osallistaminen 

HUOLTAMO-HANKE,  
2015-16 osaamisen ja 
koulutusjärjestelmän 
kehittäminen, ESR 
Pmk kaupunki, Esedu, 
PSLiikunta  
osatoteuttaja hanke 
Oppipaja,  
Päätös: 463 928 € 
1.1.2015-31.12.2016
  

OSUMA -hanke  
2015-16 palvelujen 
tehostamisen 
hanke ESR DIAK, 
kaupunki – sivi ja 
perusturva 
Päätös: 330 000 € 
1.1.2015-
31.12.2016 

PIETU -hanke, 
uuden oppimis-
ympäristön 
suunnittelu ja 
rakennusprosessi 
käyttäjälähtöisesti 
Pmk kaupunki 
OPH 
Päätös: 80 000 € 

Hiekanpään 
elämänkaari-
kylän 
rakennus-
tekniset 
ratkaisut 
TEKES (rahoitus 
haetaan kevään 
2015 aikana) 
 
 

HIEKANPÄÄN ELÄMÄNKAARIKYLÄ 2020 
Hiekanpään elämänkaarikylä on ainutlaatuinen kokonaisuus niin valtakunnallisella kuin kansainväliselläkin tasolla. Alueella korostuu elinikäisen sivistyksen 
prosessimainen ajattelumalli ja sen toimijat ja yksiköt ovat asennoituneita jatkuvaan uudelleen orientoitumiseen, jolloin toiminta vastaa myös Pieksämäen 
kaupungin strategiatyön tavoitteisiin. Vuonna 2020 loppuun mennessä kaupunkiin on kehitetty ja luotu oma malli, jolla vastataan nuorten yhteiskuntatakuuseen 
liittyviin kysymyksiin sekä tulevaisuuden alue- ja koulutuspoliittisiin haasteisiin. Hiekanpään alueen eri toimijat ovat tiiviissä yhteistyössä työelämän ja yritys- ja 
innovaatiotoiminnan kanssa vastaten näin alueen toisen asteen opiskelijoiden sekä työelämän tarpeisiin nyt ja tulevaisuudessa. Pieksämäen kaupungista on 
rakentunut niin maakunnallisesti kuin valtakunnallisestikin arvostettu sivistyskaupunki. 
 

Johtamis- ja 
toiminta-
konseptin 
kehittäminen  
(rahoitus 
haetaan 
kevään 2015 
aikana) 

Yrittäjyys-
kasvatus-
hanke,  
Pmk kaupunki ja 
Esedu + 
kumppanit 
haetaan syksyn 
2015 aikana 
 

TYÖura-hanke 
1.6.2015- 
haastavassa 
työmarkkina-
asemassa 
oleville nuorille 
työnhakijoille tie 
työelämään. 
ESR (Bovallius) 
 

Hoitava liikunta-
aktivointi-hanke,  
fyysinen 
aktiivisuus osaksi 
sairauksien hoitoa 
ESR (DIAK, Pmk 
kaupunki) 
1.5.2015-
30.4.2017 

Hoiva ja huolenpito 
työryhmä 

Osaamis- ja 
asiantuntijuus- 
kehittämisrinki 

Kylä ja yhteisöllisyys 
työryhmä 

Tieto- ja 
viestintätyöryhmä 

Pedagoginen 
työryhmä 

Kiinteistötyöryhmä Palvelutyöryhmä 
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mäelle koulutussopimuksesta oma ”ketään ei jätetä” -malli, jolla turvataan jokaiselle peruskoulun-
sa päättävälle nuorelle paikka jatko-opinnoissa tai niihin rinnastettavassa toiminnassa.

Elämänkaarimallilla tavoitellaan entistä kuntalais- ja asiakaslähtöisempää palvelua. Kuntalaisen 
tarvitsemaa palvelua toteuttavat usein monet eri toimijat. Keskeinen tavoite on edistää niiden toi-
mijoiden välistä yhteistyötä, jotka työskentelevät samankaltaisten tehtävien parissa ja näin hyöty-
vät eniten tiivistä yhteistyöstä – puhutaan ns. keskinäisistä synergiaeduista. Samalla alueella toi-
mivat huolehtivat yhä tehokkaammin, että väestöryhmälle tarkoitetut palvelut toimivat kokonai-
suutena niin kuin pitää ja ohjaavat voimavaroja ja kehitystyötä vastaamaan paremmin väestöryh-
män palvelutarpeisiin. (Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2010:15, 19.) 

Yhteisiä kehittämiskohteita
Hiekanpään asiakkaista, henkilöstöstä ja kuntalaisista on muodostettu työryhmiä, joissa he ovat 
päässeet tutustumaan toisiinsa ja suunnittelemaan kylän kehittämistä. Työryhmien, työpajojen, 
seminaarien, yksikkövierailuiden ja muiden yhteistyömuotojen tuloksena on syntynyt lista kehit-
tämiskohteista:
•	 kylän	johtaminen
•	 hyvien	käytäntöjen	levittäminen	ja	tiedottaminen	
•	 henkilöstön	liikkuvuus	ja	yhteiskäyttö	
•	 resurssiyhteistyö:	yhdessä	tuotetut	palvelut	ja	uudet	toimintamallit
•	 tilat	ja	oppimisympäristöt
•	 uusi	teknologia	elämänkaarikylässä
•	 ihmisten	välinen	kohtaaminen,	sukupolvia	yhdistävä	työote
•	 asuminen	Hiekanpäässä
•	 vapaa-aika	Hiekanpäässä	(liikunta-	ja	elämyspuisto)
•	 liikenne	ja	logistiikka.
Hiekanpään kehittämisen toisessa vaiheessa on tärkeimmiksi nostettu resurssiyhteistyön ja yh-

dessä tuotettujen palvelujen sekä toimintamallien kehittäminen. Näihin tehtäviin on haettu ja saa-
tu uutta hankerahoitusta muun muassa työelämälähtöisiin opinpolkuihin, palveluskannauksen ja 
-ohjaukseen, yhteiseen oppilashuoltoon sekä matalan kynnyksen palveluiden järjestämiseen. Jat-
kossa kenenkään toimijan resursseja ei heitetä hukkaan eikä tehdä turhaan päällekkäistä työtä. 
Esimerkiksi yhden yhteisen oppilashuollon kehittäminen mahdollistaa asiantuntijuuden jakami-
sen siten, että paikalla on aina joku, joka kohtaa nuoren. 

Hiekanpään toimijat haluavat myös kehittää entistä joustavampia opinpolkuja erilaisille oppi-
joille. Joustavassa perusopetuksessa hyväksi todetun ”kolme päivää koulussa, kaksi työpaikalla” 
-mallin kehittämisessä voidaan hyödyntää alueen moninaisia toimijoita. Opinnollistamalla työ-
paikalla tai muuten vastaavasti hankittua osaamista saadaan myös nuorten ansioista yhteismital-
lisia ja vertailukelpoisia oppitunneilla istumiseen. 

Tavoitteena on myös kehittää ehkäisevää perhetyötä osana alueen yhteistä oppilas- ja opiskeli-
jahuoltojärjestelmää. Toiminta toteutetaan julkisten toimijoiden ja alan yritysten yhteistyönä. Per-
hetyössä hyödynnetään myös ammattikorkeakouluopetuksen oppilasresursseja.

Myös kunnan omia palveluprosesseja on tarkasteltu ja järjestelty uudelleen. Lasten, nuorten ja 
perheiden palvelujen työotetta on pyritty kääntämään ennaltaehkäisevämpään suuntaan esimer-
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kiksi organisoimalla yhdessä oppisopimustoimiston kanssa perhetyön koulutusta keväällä 2014. 
Koulutukseen osallistui eri hallintokunnista 16 työntekijää.

Ammattikorkeakoulun opetus muuttui vuoden 2013 alusta Pieksämäellä monimuoto-opetuk-
seksi, jolloin Hiekanpäähän jäi käyttökelpoista tyhjää opetustilaa. Perusopetuksen yläkoululaisis-
ta puolet siirrettiin syksyllä 2013 ammattikorkeakoululta vapautuneisiin tiloihin. Aluksi kannet-
tiin huolta peruskoululaisten sopeutumisesta muiden toimijoiden ja varttuneempien opiskelijoi-
den joukkoon. Muiden opiskelijoiden läsnäolo on rauhoittanut yläkoululaisia. Käytöshäiriöt ovat 
vähentyneet, ja yhteiselo on sujunut joustavasti. Perusopetuksessa on hyödynnetty vanhempia 
opiskelijoita sekä muita toimijoita. Joulun alla 2013 järjestettiin yläkoululaisille hyvinvointiviikko, 
jonka toteutuksesta vastasivat varttuneemmat opiskelijat, nuorisotoimi, liikuntatoimi, Seutuopis-
to, Elämänkaarihanke sekä kolmas sektori. Hyvinvointiviikko sai peruskoululaisilta hyvän palaut-
teen, ja samankaltaisia tapahtumia toivottiin lisää. 

Pieksämäen nuorisotoimi on siirtynyt osaksi koulutoimea. Lähtökohta koulun ja nuorisotyön 
yhteistyölle on luonteva. Molempien lakisääteinen tavoite on kasvattaa vastuullisia, yhteiskunnas-
ta ja omasta itsestään huolehtivia kansalaisia. Nuorisotoimen toimisto siirtyi Elämänkaarikylään 
syksyllä 2014. Näin mahdollistui entistä saumattomampi yhteistyö ja parempi tiedonkulku eri toi-
mijoiden välillä sekä uudet kumppanuudet. Tilanne paranee entisestään, mikäli vuodelle 2017 
kaavailtu lukion, toisen asteen ammatillisen oppilaitoksen Esedun ja yläkoulun toisen puolikkaan 
muutto Hiekanpäähän toteutuu, jolloin kaikki kaupungin yläkoululaiset sekä toisen asteen opis-
kelijat ahkeroivat samalla kampuksella. 

Uhkia ja selätettyjä ylämäkiä
Hiekanpään Elämänkaarikylän kehittämisessä on luonnollisesti kohdattu myös kompastuskiviä. 
Ensimmäisenä ja suurimpana haasteena on ollut yleisen mielipiteen kääntäminen Elämänkaari-
kylän takana olevan kehitysideologian puolelle. Pelkästään eri toimijoiden sitouttamiseen on tar-
vittu aikaa yli kaksi vuotta. Myös lobbaus luottamusmiehille ja yrityselämälle alkaa pikkuhiljaa 
tuottaa tulosta. 

Vaikeina aikoina pelätään tehdä investointeja tulevaisuuteen, ja keskittäminen yhdelle kampus-
alueelle voidaan nähdä uhkana mahdollisuuden sijasta. Pieksämäen kaupungissa kehitetään tule-
vaisuudessa myös muiden kaupunginosien palveluita yli sukupolvi- ja sektorirajojen. Enää ei ole 
varaa jakaa kuntalaisia keinotekoisiin ikäkausisegmentteihin. Asiakkaalle tuotetaan paras mah-
dollinen palvelu hallintokuntiin tai työnantajiin katsomatta. 

Hiekanpään Elämänkaarikylä on vain ensimmäinen sykäys ja laboratorioalusta uudenlaiseen 
palveluntuotantoon siirryttäessä. Esimerkkejä koko kaupunkia koskevista uusista palvelumalleis-
ta ovat kyläkoulujen kehittäminen 24/7 toimiviksi monipalvelukeskuksiksi ja koulutuslautakun-
nan päätös paikallisliikenteen ilmaisista matkoista kaikille alle 16-vuotiaille, jotta lapsille ja nuo-
rille voitaisiin taata entistä paremmin pääsy eri palveluiden pariin. Hyvänä tuloksena on ollut esi-
merkiksi kaupungin uimahallin kävijämäärien selvä kasvu.
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Tulevaisuudesta
Tulevaisuuden haasteena on Hiekanpään yhteisen johtamisjärjestelmän kehittäminen. Hankkeil-
la kehitettäessä on luontevaa, että Pieksämäen kaupunki on usein päävastuussa ja muut tukevat 
työtä parhaalla mahdollisella tavalla. Toiminnan vakiintuessa johtaminen tulee järjestää uudel-
leen. Kaikilla Hiekanpään toimijoilla oppilaitoksista yrityksiin on vahva tahto tulla johdetuksi. 
Yhteistyöhön tarvitaan rakenteeltaan yksinkertainen mutta toimiva organisaatio ja johtamisjär-
jestelmä, joka takaa resurssit ja päätäntävallan nopeisiinkin muutoksiin. Toisaalta toiminta kui-
tenkin lähtee alhaalta ylöspäin -periaatteella, ja alussa on pyritty rakentamaan vahvaa luottamus-
ta ja vuorovaikutusta eri toimijoiden kesken. Toistaiseksi ei vielä ole tarvetta perustaa yhteistä or-
ganisaatiota tai muuttaa nykyisten omistajasuhteita, vaan kohti yhteistä päämäärää mennään itse-
näisinä toimijoina, verkostojohtamisen keinoin. Hiekanpään elämänkaarikylän johtaminen vaatii 
systeemistä muutosta vanhoissa toimintatavoissa, mutta on onnistuessaan tuoretta jopa valtakun-
nallisella tasolla. 

Pieksämäellä uskotaan, että hyvinvointivaltion kehityksessä on tullut aika uudelle toimintakult-
tuurille. Enää ei ole varaa tehdä työtä vain omissa karsinoissa, vaan ovet on avattava yhteistyölle 
ja uudenlaisille kumppanuuksille. Hyvänä esimerkkinä tästä on uuden yläkoulun rakentaminen. 
Koulurakennukset ovat tyhjinä suurimman osan päivästä, vaikka ne olisivat oivaa tilaa monenlai-
selle toiminnalle ja toimijalle. Hiekanpäässä koulun kanssa samaan rakennukseen halutaan toimi-
joita kolmannelta sektorilta ja työelämästä ja avataan ovet myös kuntalaisille. Perinteisen koulu-
ruokalan sijaan suunnitellaan ravintolaa, joka koululaisten lounasvuoron jälkeen voi tarjota ruo-
kailumahdollisuuden esimerkiksi lähialueen yksin asuville vanhuksille. Hiekanpään koulussa voi 
olla elämää vielä yömyöhäänkin.

Lasten ja nuorten kasvu- ja elinolojen parantamiselle ja hyvinvoinnin edistämiselle on vahva pe-
rus- ja ihmisoikeusperusteinen velvoite. Lasten ja nuorten pahoinvointi ja syrjäytyminen aiheut-
tavat inhimillisen ja sosiaalisen kestävyysvajeen, mikä kasvattaa myös julkisen talouden kestä-
vyysvajetta. Palveluja Pieksämäellä on tulevaisuudessa entisestään kehitettävä ja yhteistyötä lisät-
tävä asiakkaiden, eri hallintokuntien, johdon ja päättäjien kanssa. Työotetta on suunnattava enti-
sestään ennaltaehkäisevään työhön ja varhaiseen tukeen elämänkaarimallin mukaisesti. Perhetyö-
tä on lisättävä kaikilla sektoreilla suunnitelmallisesti ja tukea on annettava mahdollisimman var-
hain, jotta ongelmat eivät pääse kasaantumaan. Omia palveluprosesseja on entisestään tarkastel-
tava ja kehitettävä vastaamaan lasten, nuorten ja heidän perheidensä tuen tarpeita. Tulevaisuuden 
tavoitteena on keskittää lasten, nuorten ja lapsiperheiden palvelut yhteen yhteiseen hallintokun-
taan.

Pieksämäellä vahvistetaan hyvän elämän, toimivan arjen ja sivistyskaupungin leimaa. Oppimi-
nen ei pääty, kun saa tutkintotodistuksen käteen, vaan palveluita kehitetään ajatuksella jatkuvasta 
kasvusta ja elinikäisestä oppimisesta. Tulevaisuudessa palvelut tuotetaan niin, että Pieksämäki on 
sosiaalisesti, fyysisesti ja jopa mentaalisesti kestävä kaupunki. 
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LIITE. Tiivistelmä Elämänkaarikylän kumppanuussopimuksesta

SOPIJAOSAPUOLET: Yhdeksän allekirjoittajaa/25.4.2014
SOPIMUKSEN TARKOITUS: Sovitaan tavoitteista ja keinoista Hiekanpään Elämänkaarikylän 
rakentamiseksi. Perustana sivistyskaupunki-kehittämisfilosofia: eri-ikäisten ja eri elämäntilanteis-
sa olevien ihmisten elinikäinen kasvaminen ja oppiminen sekä elämiseen liittyvät tarpeet ja pal-
velut toteutetaan itsemääräämisoikeutta kunnioittaen, mutta samalla osallisuutta ja yhteisöllisyyt-
tä korostaen. Jokainen ihminen kasvaa vastuuseen itsestään ja lähimmäisistään. Ketään ei jätetä ja 
kaikista huolehditaan. Sivistyskaupunki arvostaa ikääntymistä ja ihmisten erilaisuutta luonnolli-
sena asiana sekä kehittää fyysisiä, sosiaalisia ja kulttuurisia toimintojaan kestävästi. 
Yhteistyökumppanit näkevät Elämänkaarikylän mahdollisuutena 

– kehittää ja rakentaa suomalaista koulutusta ja osaamista globaaleille markkinoille ts. Elämän-
kaarikylästä tehdään vientituote

– kehittää suomalaisen koulutusjärjestelmän rakenteita sekä pilotoida uusia pedagogisia ja yh-
teisö-, työelämä- ja elinkeinolähtöisiä palvelu- ja toimintamalleja

– parantaa ja nostaa peruskoulun jälkeisen jatko-opintojen houkuttavuutta, vetovoimaa, laatua 
ja tehokkuutta sekä vaikuttavuutta

– tuottaa merkittävää lisäarvoa opiskelijoille sekä alueen toimijoille, työ- ja elinkeinoelämälle
– ehkäistä syrjäytymistä rakentamalla pysyviä yhteistyökäytäntöjä eri toimijoiden välille
– kehittää opinnollista kuntoutusta ja uusia opintopolkuja
– edesauttaa aliedustettujen ryhmien koulutukseen pääsyä ja koulutuksessa onnistumista
– parantaa resurssien yhteiskäyttöä, lisätä sopijaosapuolten henkilöstön yhteiskäyttöä ja opis-

kelijoiden vuorovaikutusta
– toteuttaa tutkimus- ja kehittämistoimintaa niin, että se edistää opiskelijoiden, toimijoiden, 

työnantajien ja alueen kehittymisen ja hyvinvoinnin tarpeita. 
Vuosien 2014–2017 toimintasuunnitelmassa päätetään 

– sopijaosapuolten yhteisen, ylisektorisen verkoston johtamisjärjestelmän rakentamisesta 
– joustavien ja yksilöllisten kasvun ja opinpolkujen rakentamisesta perusopetuksesta toisen as-

teen koulutukseen ja edelleen ammattikorkeakouluun ja työelämään 
– oppilaiden ja opiskelijoiden tuki- ja ohjauspalvelujen yhteisten toimintamallien luomisesta ja 

kehittämisestä (yhteinen oppilashuolto 1.8 2014) 
– valmistuvien opiskelijoiden tuki- ja ohjauspalvelujen, työllistymisen ja yrittäjyyden kehittä-

misestä ja tukemisesta 
– koulutuksen ja pedagogisten ratkaisujen ja -mallien kehittämisestä 
– koulutuksen ja toiminnan kansainvälisestä yhteistyöstä ja verkottumisesta 
– yhteistyöstä tutkimus- ja hanketoiminnasta yhdessä päätettyjen painopisteiden suunnassa 
– palvelutoiminnan yhteistyömallien ja yhteisten tuotteiden rakentamisesta 
– henkilöstön yhteistyöstä ja yhteiskäytöstä 
– tilojen, laitteiden yhteiskäytöstä ja palvelujen tukitoiminnan kehittämisestä.

TOIMINTAMALLI: Toiminnan kehittämistä ja toimenpiteiden toteuttamista johtaa yhteistyö-
ryhmä, johon kuuluvat sopijaosapuolten nimeämät henkilöt. Yhteistyöryhmä voi tarpeen mukaan 
nimetä muita ryhmiä yhteistyön tavoitteiden saavuttamiseksi. Yhteistyöryhmä päättää myös uu-
sien tai lisätoimijoiden ottamisesta Elämänkaarikylän toimijajoukkoon. 
KUSTANNUKSET: Yhteistyön edellyttämiin kuluihin haetaan ulkopuolista rahoitusta.
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Tampereen uudessa kaupunkistrategiassa ”Yhteinen Tampere – Näköalojen kaupunki” 
perustuu yhdessä tekemiseen sekä rohkeasti perinteisen sektoriajattelun haastavaan 
toimintaan. Siinä korostuvat perheiden, yhteisöjen ja asukkaiden merkitys turvallisen 
arjen rakentajina sekä kannustaminen omaehtoiseen toimintaan ja yrittämiseen. Hal-

litusohjelmassa (2011) painotetaan lasten ja nuorten osallistumismahdollisuuksien lisäämistä ja 
sosiaali- ja terveyspalvelujen lisäämistä siten, että ennaltaehkäisevä toiminta ja asiakkaan asema 
korostuu. Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia tulee edistää eri peruspalvelujen saumatto-
malla yhteistoiminnalla.

Asunto- ja viestintäministeri Pia Viitanen esitti kesäkuussa 2013 huolensa asuinalueiden eriy-
tymisestä ja nosti esiin viisi näkökulmaa lähiöiden kehittämiseen: kehittyvä lähiö, elävä lähiö, 
kaikkien lähiö, turvallinen lähiö ja tulevaisuuden lähiö. Elävä lähiö tarvitsee hyvät palvelut, muun 
muassa tasa-arvoinen koulu ja tuttu kirjasto, jossa käydä ja viettää aikaa on turvattava jatkossakin. 
Asuinalueiden tasa-arvoisuus, yhteisöllisyys ja osallistuminen oman asuinalueen kehittämiseen 
ovat avainasemassa eriarvoistumisen ehkäisyssä. Myös alueiden turvallisuuteen ja terveellisyyteen 
tulee kiinnittää huomiota, jotta jokainen voi kokea alueen omakseen. Vuonna 2013 käynnistynyt 
Lähivoimala-projekti pyrkii osaltaan vastaamaan näihin haasteisiin uusia toimintamuotoja mal-
lintamalla. 

Käynnistyminen yhdellä asuinalueella
Lähivoimala-projekti on alkuvaiheessa kohdistunut Annalan ja Kaukajärven alueelle, joka on 
Tampereen vanhin ja yksi suurimmista lähiöistä. Väestöpohja on monimuotoinen, ja alueella on 
paljon yrityksiä sekä hyvää työtä tekeviä järjestöjä ja yhdistyksiä. Alueella asuu 11 prosenttia tam-
perelaisista lapsiperheistä. Sosiaali- ja terveyspalveluissa lapsiperheiden tuen tarve näkyy selvästi, 
ja resurssipula on arkipäivää. Eri viranomaiset ovat esittäneet huolensa nykyisten perheisiin koh-
distuvien tukitoimenpiteiden riittämättömyydestä. Tarve moniammatillisten ja poikkihallinnol-
listen toimintamallien kehittämiseen yhdessä alueen asukkaiden kanssa on noussut arjen koke-
muksista.

Lähivoimalan tavoitteena on parantaa alueen hyvinvointia lisäämällä asukkaiden osallisuutta lä-
hipalvelujen suunnittelussa. Erilaisten sosiokulttuuristen toimintojen avulla pyritään siihen, että 

Jarno Koskinen:

Lähivoimala – osallisuutta ja yhteisöllisyyttä   alueellisesti Tampereella 
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asukkaat löytäisivät omat voimavaransa ja ottaisivat entistä enemmän vastuuta omasta ja myös 
naapurien hyvinvoinnista. 

Lähivoimala käynnistyi elokuussa 2013 Kaukajärven asuinalueella. Tavoitteen oli palvelukartoi-
tus, asukasnäkemyksien kerääminen, hankkeesta tiedottaminen sekä vahva verkostoituminen. 
Syksyllä 2013 tehtiin tiivistä yhteistyötä kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden hallinnoiman, lapsi-
perheille suunnatun, asiakaslähtöisen Asuinalueeni Annala–Kaukajärvi -pilotin kanssa. Näiden 
kahden hankkeen tavoitteiden samansuuntaisuuden vuoksi vuoden 2014 alusta Annala-Kauka-
järvi-aluepilotti siirtyi hallinnollisesti varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen tuotantoalueelle, ja 
se yhdistettiin osaksi Lähivoimala-projektia. 

Tuotoksia ja toimintamalleja
Kahden vuoden aikana on syntynyt useita eri kohderyhmille suunnattuja toimintoja, joista osaa 
on pilotoitu ja osa pyritään juurruttamaan alueelle. Kaikki tuotokset ovat suunniteltu tarveperus-
teisesti asukkaiden ja palveluntuottajien kehitysehdotuksia noudattaen. 

− Alueen kartoitus toimi pohjana kaikelle kehittämiselle pitäen sisällään verkostoitumista, 
projektista tiedottamista ja palvelutarjonnan kartoittamista. Projektityöntekijä jalkautui 
alueel le tapaamaan toimijoita, kartoitustapaamiset koostuivat työntekijähaastatteluista, toi-
minnan havainnoinnista sekä projektin esittelystä. Projekti jalkautui myös asukkaiden kes-
kuuteen erilaisiin tapahtumiin ja asukasiltoihin.

− Perhevoimala on moniammatillinen toimintamalli neuvolaikäisten lapsiperheiden hyvin-
voinnin edistämiseksi. Tavoitteena on lisätä asuinalueen lapsiperheiden hyvinvointia ja tie-
toisuutta päihde- ja mielenterveyspalveluista. Perhevoimala käynnistyi helmikuussa 2014 ja 
on kokoontunut noin kolmen viikon välein. Asiakkaina on vuoden 2014 loppuun mennessä 
ollut 86 aikuista ja 121 lasta. Toiminnalla pyritään ehkäisemään vanhempien päihde- ja mie-
lenterveysongelmien kehittymistä ja mahdollistamaan varhainen hoitoonohjaus. Jatkotavoit-
teena on toiminnan juurruttaminen Kaukajärven alueelle ja toimintamallia hyväksi käyttäen 
laajentaa moniammatillista yhteistyötä muille asuinalueille Tampereella.

− Poikkeustila oli nuoriso- ja kulttuurityön yhteistyöponnistus, jossa tuotiin katutaiteilijoita ja 
katu-uskottavia taiteilijoita työskentelemään nuorten ja nuorisotyöntekijöiden kanssa Anna-
lan nuorisokeskuksen työpajoihin vaihtuvilla teemoilla. Tavoitteena oli saada madallettua 
nuorisokeskukselle menemisen kynnystä, etenkin nivelvaiheen (10–13-vuotiaat) nuoret ovat 
Poikkeustilan kohderyhmää. Lisäksi pyrittiin tuomaan kenttätason nuorisotyön toimintaan 
uusia kulttuurisia virikkeitä. Osallistujia pajoissa kävi hyvin, ja toiminnan kautta nuorisokes-
kus löysi uusia asiakkaita. Yksi työpajojen teemoista oli graffititaide, ja työpajojen yhteydessä 
saimme Kaukajärvelle Tampereen ensimmäiset lailliset graffitiseinät.

− Äijäklubi sai alkunsa Kaukajärven Lions Clubin ja Lähivoimalan yhteistyöstä. Toiminnalla 
pyrittiin yhdistämään vapaaehtoistyö, kunta- ja kolmas sektori. Lions Clubin intressinä oli 
suunnata yhteistyötä nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn, ja tavoitteena oli saada vapaaehtois-
työ mukaan käytännön toteutukseen. Yhteistyötä kokeiltiin keväällä 2014.

− Lähiösirkuksen ajatuksena on tuoda maksuttomia perhe- ja vauvasirkuskursseja perheille. 
Kurssit tarjoavat uusia virikkeitä arkeen, ja ne tukevat lapsen ja aikuisen varhaista vuorovai-
kutusta sekä lapsen fyysistä ja psyykkistä kehitystä. Kursseille on toivottu ohjattavan perhei-
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tä nimenomaan sosiaali- ja terveyspalveluiden kautta. Tässä työmuodossa tehdään yhteistyö-
tä Tampereen vuokratalosäätiön (VTS) kanssa, ja osa kursseista on ensisijaisesti markkinoitu 
sen asukkaille. VTS:n kautta olemme saaneet toiminnalle sopivan tilan maksutta käyttööm-
me. Yksi kursseista on vahvasti yhteistyössä perhetyön kanssa, jossa yhdistetään teatteri- ja 
sirkusohjaajan sekä perhetyön ammattilaisten osaaminen. Lisäksi alueen perhetyöntekijöille 
on projektin kautta järjestetty koulutusta sekä TYKY-toimintaa.

− Maahanmuuttajatyön ideaa lähdettiin työstämään asukkaiden ja alueen työntekijöiden toi-
veesta suunnata joitakin tukitoimia tälle kohderyhmälle. Vieraskielisten osuus on Kaukajär-
ven alueella vuoden 2012 tilastoinnin mukaan 834 eli kaupunginosavertailussa toiseksi eni-
ten Tampereella. Suunnitteilla oli Kielisirkus, jossa tutustutetaan osallistujia sirkuksen 
maailmaan, suomen kieleen sekä toisiin Suomeen muuttaneisiin perheisiin rennossa tunnel-
massa. Lisäksi suunniteltiin odottavien äitien ryhmää, jonka tavoitteena oli tarjota myös tu-
kea synnytykseen valmistautumiseen suomalaisen järjestelmän sisällä. Nämä ryhmät jou-
duimme perumaan vähäisen osanottajamäärän vuoksi.

− Kaupungin tilojen innovatiivisen käytön tehostamiseksi on kehitetty yhteistyötä Annalan 
nuorisokeskuksen ja koulun tiloja käyttävien toimijoiden välille. Tehokkaan yhteiskäytön 
seurauksena tilat ja työntekijät ovat tulleet tutuksi lapsille ja vanhemmille jo varhaisessa vai-
heessa. Tilat on saatu tehokäyttöön arkisin aamusta iltaan, ja niissä toimivat Mannerheimin 
Lastensuojeluliitto, Tampereen kaupungin avoin varhaiskasvatus, koululaisten iltapäiväkerho 
sekä nuorisopalvelut.

Lisäksi on kehitelty erilaisia osallistumismahdollisuuksia alueen perheille. Lähivoimala-projekti 
järjesti kolme asukaskyselyä Kaukajärven asuinalueella. 

− Sähköinen asukaskysely lapsiperheille (N = 1 514) tavoitti 385 vastaajaa (24 %). Tavoitteena 
oli kerätä lapsiperheiden asukasnäkökulmia alueen palveluihin, osallisuuteen ja yhteisölli-
syyteen liittyen. Tiedonkeruun kanavina toimi perusopetuksen Helmi-järjestelmä ja varhais-
kasvatuksen sähköpostilistat. Hanke myös jalkautui alueen tapahtumiin. Lisäksi projektin 
nettisivuilta pääsi vastaamaan kyselyyn.

− Toinen kysely koski alueellisten verkkosivujen kehitystyötä, ja kolmas oli Lähivoimala-pro-
jektin vaikuttavuuskysely alueen asukkaille ja työntekijöille.

Haastekampanja ideoitiin marraskuussa järjestetyssä Week of wicked problems -tapahtumas-
sa. Menetelmää on kokeiltu Kaukajärvellä, ja tulokset ovat hyviä. Kampanjalla pyritään saamaan 
kuntalaisia ja palveluntuottajia mukaan omalla työpanoksellaan ennalta sovittuun yhteistyökoh-
teeseen. Yhteistyökohde sovitaan alueen ydinryhmäverkostossa, ja haaste lähetetään liikkeelle. Jo-
kainen saa haastaa kenet tahansa, pääasia on, että haaste liikkuu eteenpäin puskaradiotyylisesti. 
Menetelmää kokeiltiin Kaukajärven alueen avoimien ovien tapahtumassa, ja mukaan saatiin kuu-
sitoista palveluntuottajaa.

Lasten ja nuorten taidepajoja järjestettiin alueen kouluissa noin 30. Tavoitteena oli saada kerät-
tyä myös lasten ja nuorten näkemyksiä/ideoita oman asuinalueen kehittämisestä. Pajojen tuotok-
sina saatiin noin 500 kuvamuodossa olevaa ideaa. Tuotoksista järjestettiin alueellinen taidenäyt-
tely 12 eri toimipisteessä. Jatkopajat järjestetään joulukuussa 2014, ja lapset pääsevät itse kuvitta-
maan koulujen lähiympäristöä taitelijan avustuksella. Taidepajojen lisäksi tehtiin yhteistyötä 
 alueen lastenparlamentin kanssa mm. ideoimalla puistosuunnittelua.
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Lähivoimala chat on verkkokeskustelu, jonka ajatuksena on kuntalaisten, palveluntuottajien ja 
päättäjien välinen avoin keskustelutilaisuus verkossa, ja fokus on Kaukajärven asuinalueen lapsiin, 
nuoriin ja lapsiperheisiin liittyvissä aiheissa. Toimintaa on pilotoitu, ja kokemukset ja palaute ovat 
olleet positiivista. Keskustelujen vierailijoina ovat olleet nuoriso-ohjaajat, aluepoliisi sekä Tampe-
reen joukkoliikenteen edustus. Vierailijat chateihin kutsuttiin aluetta puhuttavien teemojen mu-
kaan.

Ydinryhmäverkosto on luotu Lähivoimalan projektiryhmän seuraajaksi. Tammikuussa 2014 
avattiin ryhmän kokoonpano ja kutsuttiin tapaamisiin alueen asukkaita ja palvelunkäyttäjiä eli ko-
kemusasiantuntijoita. Lisäksi tavoitteena oli saada mukaan alueen kolmannen sektorin palvelun-
tuottajia sekä kaupungin omaa henkilöstöä. Ydinryhmän kokoontumiset on järjestetty noin ker-
ran kuukaudessa vaihtuvin teemoin, ja osallistujia on tapaamisissa käynyt vaihtelevasti, hieman 
teeman mukaan. Ryhmän tavoitteena on alueen lapsiperheiden palveluiden sekä yhteisöllisyyden 
kehittäminen. Palaute sektorirajat ylittävästä verkostotyöstä on ollut positiivista, ja ajatuksena oli-
si saada tästä säännöllinen toiminta Kaukajärven alueelle.

Yhteenvetoa
Pelkkä hanke työntekijöineen ei voi yksinään kohottaa alueen yhteisöllisyyden tunnetta. 

Asukkailla ja alueen toimijoilla riittää paljon ajatuksia oman asuinalueen ja lähipalvelujen ke-
hittämisestä. Kehitysideoita myös tuodaan esille, ja osalla on aito halu päästä myös vaikuttamaan, 
suunnittelemaan tai jopa toteuttamaan. Mutta tämä vaatii kuitenkin uudenlaista ajattelua ja roh-
keutta kuntasektorilta erilaisiin kokeiluihin. Toimijoiden näkökulmasta myös haasteena on osal-
lisuuden ja yhteistyön lisäämisestä syntyvä työmäärä, kun resurssit eivät välttämättä riitä nykyis-
tenkään työtehtävien hoitamiseen, joten uusia tehtäviä ei olla halukkaita aina ottamaan hoidetta-
vaksi. On erittäin tärkeää jalkauttaa kehittämisprojekti lähelle kuntalaisia ja tiedottaa eri vaiheista 
avoimesti. Alueiden tarpeet ovat erilaisia, ja tästä syystä niiden kartoittaminen nousee isoon ja 
merkittävään rooliin.

Yhteenvetona voidaan todeta Lähivoimalan tuoneen lisäarvoa alueelle. Vaikuttavuuskyselyn 
mukaan työntekijät kokivat moniammatillisen yhteistyön kehittyneen ja myös tietoisuus muista 
toimijoista oli kasvanut. Toimintamallien toivottiin jatkuvan ja laajentuvan kaupungin sisällä. 
Myös asukkaat kokivat hyödyllisenä asuinalueen kehittämiseen liittyvät hankkeet. Erilaiset osal-
listumismahdollisuudet ja tapahtumat nähtiin yhteisöllisyyttä lisäävinä elementteinä. Osallisuu-
den ja yhteisöllisyyden kehittämisessä merkittävässä roolissa olivat olleet kehittämistyöhön eri ta-
voin osallistuneet asukkaat, kolmannen sektorin toimijat, kunnan ammattilaiset ja päättäjät.

Jatkotavoitteena on Lähivoimalassa kehiteltyjen toimintamallien ja tuotoksien juurruttaminen 
osaksi alueen vakituista toimintaa sekä alueen verkostomaisen toimintatavan kehittämismallin 
räätälöiminen toiselle asuinalueelle Tampereella.



Osa III 

Uusia menetelmiä  
ja palveluja
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Lapsuudessa alkavat mielenterveyteen liittyvät ongelmat ovat vaikeasti hoidettavia ja tule-
vat yhteiskunnalle kalliiksi. Ne ennakoivat monenlaisia vakavia ongelmia nuoruus- ja ai-
kuisiässä, kuten masennusta, itsetuhoisuutta, huonoa koulumenestystä ja päihdehäiriöi-
tä. Esimerkiksi lapsen käytöshäiriöiden tiedetään lisäävän myös vanhemman riskiä sai-

rastua masennukseen.
Mielenterveysongelmista kärsivät lapset tarvitsevat muita enemmän erityistä tukea sekä päivä-

kodissa että koulussa. Korjaavien toimenpiteiden, kuten erikoissairaanhoidon palvelujen, käyttö 
aiheuttaa kunnille merkittäviä kustannuksia. Lisäksi lasten mielenterveysongelmat kuormittavat 
runsaasti sosiaalipalveluja ja lastensuojelua. Mielenterveysongelmien varhaisen tunnistamisen ja 
niiden ennaltaehkäisyn tulisi siis olla keskeinen osa kuntien järjestämää perusterveydenhuoltoa. 
Julkisessa terveydenhuollossa on suuri tarve saada käyttöön uusia kustannustehokkaita, vaikutta-
vaksi todettuja ja asiakaslähtöisiä menetelmiä palvelujen tuottamiseksi kuntalaisille. 

Neuvolajärjestelmä tavoittaa kaikki lapset ja lapsiperheet. Internet-yhteydet ja mahdollisuus 
käyttää tietokoneita ja älylaitteita ovat lähes kaikkien perheiden ulottuvilla. Suomessa onkin mitä 
parhaimmat edellytykset kehittää uudenlaisia digitaalisiin menetelmiin perustuvia väestöön koh-
distuvia varhaisen tunnistamisen ja puuttumisen ohjelmia ja toimia ennaltaehkäisevän mielenter-
veystyön edelläkävijöinä Euroopassa.

Tässä luvussa kuvataan Turun yliopiston lastenpsykiatrian tutkimuskeskuksessa kehitettyä Voi-
maperheet-toimintamallia. Toimintamalliin sisältyy seulontamenetelmä lapsen käytösongelmien 
varhaiseen tunnistamiseen perusterveydenhuollossa ja seulonnan perusteella riskiryhmälle tar-
jottava digitaaliseen hoitoympäristöön perustuva vanhempainohjausohjelma. 

Digitaalisin menetelmin toteutettava vanhempainohjaus
Digitaalisin menetelmin toteutettava hoito tarjoaa ratkaisuja moniin ongelmiin, jotka liittyvät pe-
rinteisiin hoitovaihtoehtoihin. Erityisesti suurten kaupunkien ulkopuolella mielenterveyspalvelu-
jen kysyntä ja tarjonta eivät kohtaa. Suuri osa hoidon tarpeessa olevista perheistä ei hae hoitoa. 
Hoitoa on saatavilla kaupunkien poliklinikoilla, mutta aktiivisen hoidon alkamiseen saattaa kulua 
useita kuukausia. Hoidon tarpeessa olevat perheet kokevat usein mielenterveyspalvelujen hake-
misen häpeällisenä, jolloin esimerkiksi internetin ja puhelimen välityksellä tarjottava hoito ma-
daltaa hoitoon hakeutumisen kynnystä. Vastaanottokäynnit poliklinikalla tapahtuvat useimmiten 

Terja Ristkari, Jukka Huttunen ja Andre Sourander: 

Uuden teknologian mahdollisuudet   lapsiperheiden psykososiaaliseen   tukemiseen väestössä – case Voimaperheet
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virka-aikana, jolloin vanhemmat ovat töissä tai lapset ovat päiväkodissa tai koulussa. Tiettynä vii-
konpäivänä järjestettäviin yksilö- tai ryhmätapaamisiin osallistuminen ei ole helppoa tai edes 
mahdollista monelle vanhemmalle työvuorojen, kiireisen arjen tai vaikkapa yksinhuoltajuuden ta-
kia. Monet ohjauksesta hyötyvät vanhemmat eivät lainkaan pääse osallistumaan hoitoon tai jou-
tuvat jättämään sen kesken. Lisäksi harvaan asutuilla alueilla käynti poliklinikalla saattaa tulla kal-
liiksi pitkien etäisyyksien takia. Nämä syyt löytyvät usein hoidon keskeytymisen taustalta. 

Digitaalisilla menetelmillä hoitoa pystytään tarjoamaan perheille parhaiten sopivina aikoina il-
man hoitopaikkaan matkustamisesta aiheutuvia kustannuksia tai työajan menetystä. Säännöllisel-
lä puhelinkontaktilla perhettä voidaan tukea yksilöllisesti hoito-ohjelman aikana.

Vanhempainohjaukseen (parent training) perustuvan perhekeskeisen hoidon on todettu olevan 
tehokas menetelmä käytöshäiriöiden hoidossa (Lundahl ym. 2006; Dretzke ym. 2009), ja terapeut-
tinen yhteistyösuhde on mahdollista saavuttaa myös etämenetelmien avulla (Lingley-Pottie & Mc-
Grath 2008). Ryhmämuotoisten vanhempainohjausohjelmien yleistymisen esteenä ovat olleet vai-
keudet saada ryhmiin riittävästi osallistujia ja asiakaslähtöisen hoitokulttuurin puuttuminen. 

Vanhempainohjauksessa vanhemmat harjoittelevat käyttämään myönteisiä vanhemmuuden 
taitoja, kuten kehumista ja myönteisten tunteiden ilmaisemista lapselle ilmein, elein ja sanoin. 
Vanhempainohjaus tarjoaa vanhemmille mahdollisuuden lapsen myönteisen käyttäytymisen vah-
vistamiseen ja arjen tilanteiden hallintaan. 

Vanhempainohjausta on toteutettu etämenetelmin eri puolilla maailmaa pääasiassa videoiden, 
opaskirjojen, puhelimen ja internetin välityksellä sekä näiden erilaisilla yhdistelmillä.

Voimaperheet-toimintamalli
Turun yliopiston lastenpsykiatrian tutkimuskeskuksessa on kehitetty suomalainen Voimaperheet- 
toimintamalli. Toimintamallissa lapsen käytösongelmista kärsivät perheet tunnistetaan väestöstä 
lastenneuvoloissa kyselylomakkeen avulla ja heille tarjotaan mahdollisuutta osallistua Voimaper-
heet-hoito-ohjelmaan. Ohjelma on ensimmäinen Suomessa käytössä oleva digitaalisessa hoitoym-
päristössä internetin ja puhelimen välityksellä toteutettava vanhempainohjausohjelma. Hoito-oh-
jelma on kehitetty yhteistyössä kanadalaisen Strongest Families -tutkimusryhmän kanssa. Toimin-
tamallissa perheet saavat hoitoa lyhyellä viiveellä, koska prosessiin ei liity aikaa vievää lähetekäy-
täntöä. 

Voimaperheet hoito-ohjelma toteutetaan digitaalisessa hoitoympäristössä hoito-ohjelman käyt-
töön koulutetun perhevalmentajan ohjauksessa puhelimen välityksellä. Tavoitteena on tukea van-
hemmuutta ja siihen liittyviä vuorovaikutustaitoja sekä lisätä vanhempien valmiuksia arjen kas-
vatustilanteiden hallintaan. Ohjelma on strukturoitu ja kestää vähintään 12 viikkoa. Digitaalinen 
hoitoympäristö on perheiden käytettävissä ajasta ja paikasta riippumatta. Voimaperheet-hoito-oh-
jelman keskeinen ero muihin digitaalisessa ympäristössä tapahtuviin mielenterveyteen kohdistu-
viin hoito-ohjelmiin on siihen liittyvä henkilökohtainen puhelinvalmennus.

Henkilökohtainen puhelinvalmennus ammattitaitoisen perhevalmentajan kanssa mahdollistaa 
tavoitteellisen työskentelyn perheen kokemien ongelmien ratkaisemiseksi ja asetettujen tavoittei-
den saavuttamiseksi. Perhevalmentajan ohjauksessa vanhempi harjoittelee vanhemmuutta vahvis-
tavia taitoja, kuten myönteistä vuorovaikutusta ja palkitsemista, huomion jakamista, arjen tilan-
teiden suunnittelua, yhteistyötä päivähoidon kanssa ja hallittua lapsen rajoittamista. 
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Perhevalmentaja toimii perheen kanssa samassa digitaalisessa hoitoympäristössä, ja he ovat ker-
ran viikossa yhteydessä perheisiin perheiden aikatauluihin parhaiten sopivina aikoina. Esimerkik-
si iltavuorossa työskentelevä äiti voi keskustella viikkoteemasta valmentajan kanssa aamupäivällä 
ja lasten kuljetuksista vastaavalla isällä on aikaa puheluun, kun lapset ovat harrastuksissaan. Oh-
jelmaan liittyvä materiaali ja harjoitukset ovat internet-sivuilla tarjolla vanhemmille aina, kun 
heillä on siihen aikaa tutustua. 

Tiiviin ohjausjakson aikana perheen toimintakyky kohenee usein merkittävästi, mutta haastee-
na on hyväksi koettujen taitojen ylläpitäminen ohjausjakson jälkeen. Perusjakson jälkeen perhee-
seen pidetään vielä noin vuoden ajan yhteyttä kertauspuheluilla, minkä jälkeen kertausta jatketaan 
digitaalisilla menetelmillä. 

Voimaperheet-toimintamallin vahvuutena on asiakkaan saama yhdenmukainen hoito, koska 
väestöseulonta ja siihen liittyvä hoito-ohjelma tuotetaan keskitetysti hoidon tuottamiseen erikois-
tuneesta yksiköstä. Viikoittaiset puhelinkeskustelut asiakkaiden kanssa toteutetaan ennalta mää-
rätyn käsikirjoituksen pohjalta asiakkaan yksilölliset ongelmat huomioiden ja työskentelyn laa-
dunvalvontaan on kiinnitetty erityistä huomiota. Toimintamalli ei sido perusterveydenhuollon or-
ganisaation omia resursseja ja skaalautuu tarpeen mukaan. Siihen ei liity myöskään oman henki-
löstön kouluttamista, eikä se siten ole altis henkilöstön liikkuvuudesta tai sairauspoissaoloista joh-
tuville katkoksille tai osaamisen häviämiselle.

Toimintamallin toimivuutta ja vaikuttavuutta perusterveydenhuollon työkaluna on tutkittu 
vuoden 2015 alusta alkaen useissa suomalaisissa kunnissa mm. Varsinais-Suomessa, Uudellamaal-
la, Etelä-Karjalassa ja Kainuussa. 

Yhteenveto
Digihoito sopii maltillisten kustannustensa ansiosta varsin hyvin koko väestöstä seulotun riski-
ryhmän ennaltaehkäiseväksi tuki- ja hoitomuodoksi. Väestötason interventioiden tulee olla vah-
vasti näyttöön perustuvia. Pelkkä ongelmien tunnistaminen ei ole riittävää, eikä erikoissairaan-
hoito pysty puuttumaan kuin vakaviin mielenterveyden häiriöihin. Suomessa onkin mitä par-
haimmat edellytykset edistää väestöpohjaisten varhaisen puuttumisen ohjelmien käyttöönottoa ja 
toimia ennaltaehkäisevän mielenterveystyön edelläkävijöinä Euroopassa.
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YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen (ks. Custódio 2015) toimeenpanossa on 1990-lu-
vulta alkaen suositeltu kunnille lapsiin kohdistuvien voimavarojen tarkastelua ja ke-
hittämistä kokonaisuutena. Lapsibudjetointi tarkoittaa valtion ja kuntien tilinpäätös-
ten ja talousarvioiden tarkastelemista lapsen oikeuksien näkökulmasta: 1) seurataan 

taantuvasti lapsiin kohdistuvia määrärahoja kokonaisuutena (= lapsilähtöinen budjettianalyysi) ja 
2) ennakoidaan kokonaisuutena valmisteltavana olevien talousarviopäätösten vaikutuksia lasten 
arkeen ja heidän palveluihinsa (= lapsilähtöinen budjetointi). Suomessa kuntatasoisesta lapsibud-
jetoinnista on aikaisemmin ollut vain kolme sovellutusta (Turku, Riihimäki ja Lempäälä), ja nekin 
ovat jääneet yksittäistä vuotta koskeviksi hankkeiksi (ks. Valtiovarainministeriö 2015).

Oulun seudun lapsi- ja nuorisopoliittisessa ohjelmatyössä todettiin, että tärkeimmät strategiset 
valinnat tehdään usein talousarvion valmistelussa. Kun kerätään vertailukelpoista tietoa tilinpää-
töksistä riittävän pitkältä jaksolta, voidaan jälkikäteen tehdä näkyviksi toteutuneen politiikan stra-
teginen suunta ja mahdolliset muutoksen siinä. (Manssila ym. tässä raportissa). Tässä luvussa ku-
vataan lapsilähtöisen budjettianalyysin ja sen tulosten raportoinnin menetelmäkehittelyä Oulun 
seudulla ja esitetään tuloksia sen sovellutuksista vuosina 2005–2012. 

Talous strategian kuvaajana
Oulun seudulla oli keskusteltu tiedolla johtamisesta jo vuosina 2007–2008 kasvatushankkeen val-
mistelussa23 (ks. Savela ym. 2007), mutta tuolloin esitykset keskittyivät yhteisen asiakastietojärjes-
telmän kehittämiseen. Tuen ja palvelujen vaikuttavuudesta puhuttiin kiinnittämättä yksityiskoh-
taisempaa huomiota kustannusten suunnitelmalliseen seurantaan suhteessa strategisiin päämää-

23 PM/9.1.2008/Tietojärjestelmien kehittämishaasteista Oulun seudun kasvatushankkeessa: ”Koulutuksen, so-
siaalitoimen ja terveystoimen tietojärjestelmiä tulisi kehittää yhtenäisenä kokonaisuutena niin, että niissä 
 1) lapsiperhettä voidaan seurata ja tarkastella aidosti yksikkönä ja tietoja voidaan hyödyntää perhenäkymän 

kautta riippumatta siitä, missä kunnassa tai yrityksessä toimintaa tuotetaan 
 2) terveystarkastuksissa, arvioinneissa, testauksissa, kehityskeskusteluissa, yms. yksilö- ja perhetasolle ker-

tyvästä tiedosta rakentuu yhteisten käytäntöjen avulla johtamisen tueksi jatkuva seuranta lapsiperheiden 
hyvinvointiseuranta

 3) kuntien johto saa vertailukelpoista tietoa tuen ja palvelujen toteutumisesta, suhteesta tarpeeseen, vaikut-
tavuudesta ja tehokkuudesta.”

Jouko Narkilahti, Leena Hassi ja Matti Rimpelä: 

Lapsilähtöinen budjettianalyysi   Oulun seudun kunnissa 2005–2012 
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riin. Koko seutukunnan kattavassa ohjelmatyössä keskityttiin alusta alkaen kustannusvaikutta-
vuuteen: Miten kunnat käyttäisivät tehokkaammin/vaikuttavammin voimavarojaan lasten ja 
nuorten hyvinvoinnin edistämiseen? Tiedon hallintaa ja tiedolla johtamista yleensä ja erityisesti 
taloushallinnossa olisi kehittävä niin, että kokonaisuus tulee näkyviin ja mahdollistaa kunnan to-
teuttaman lapsi- ja nuorisopolitiikan seurannan ja arvioinnin suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. 
Parhaimmillaan kunnassa voitaisiin usean vuoden – ainakin kahden valtuustokauden – ajalta tar-
kastella yhdessä tietoja lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnista, toiminnasta ja taloudes-
ta. 

Ensimmäisenä vaiheena analysoitiin kirjallisuutta, kuntien aikaisempia lapsi- ja nuorisopoliit-
tisia ohjelmia ja Oulun seudulla valmistumassa olleiden lastensuojelusuunnitelmien ja kuntien 
toiminta- ja talousseurannan asiakirjojen analyysi. Missään yhteydessä ei tarkasteltu kustannuk-
sia lasten ja nuorten näkökulmista kokonaisuutena. Hajanaisten tietojen aikasarjatkin rajoittuivat 
tavallisesti kolmeen vuoteen (edellisen vuoden tilinpäätös, kuluvan vuoden toteutuma ja seuraa-
van vuoden talousarvio). 

Lapsen oikeuksiin perustuvalle palvelukustannusten budjettianalyysille ei ollut tarjolla valmis-
ta mallia. Menetelmäkehittämisen tavoitteeksi asetettiin ensinnäkin kokonaisuuden kuvaaminen 
ja toiseksi pyrittiin seuraamaan kustannusten jakautumista ehkäiseviin ja korjaaviin toimenpitei-
siin vuodesta 2005 alkaen. Näin saataisiin uusi ja realistinen näkymä kunnan toteuttaman lapsi- 
ja nuorisopolitiikan strategiaan. Koska lasten ja nuorten palvelukustannukset olivat hajallaan kun-
tien tilinpäätöksissä, oli kehitettävä kustannusten keräämiseen menetelmä, joka tuottaisi mahdol-
lisimman vertailukelpoisia tietoja yhdessä kunnassa vuodesta toiseen ja myös kuntien välillä. Oma 
haasteensa oli myös tiedon esittäminen mahdollisimman havainnollisina tunnuslukuina ja kuvi-
na. 

Ensimmäinen vaihe: 2005–2010
Vertailukelpoisten kustannustietojen saaminen 18–29-vuotiaista ei ollut mahdollista käytettävissä 
olevilla voimavaroilla. Kunnat järjestävät vain vähän tälle ikäryhmälle kohdennettuja palveluita. 
Taloustietojen keruu rajattiin pääosin 0–17-vuotiaiden kunnallisiin palvelukustannuksiin ostopal-
velut mukaan lukien. 

Kuntia pyydettiin nimeämään taloustietojen keräämisestä vastaavat yhteyshenkilöt, jotka saivat 
Excel-taulukon ja ohjeet tietojen keräämiseksi siihen vuodesta 2005 alkaen. Suunnittelija kävi 
kunnissa opastamassa tietojen keruussa. Loppuvaiheessa hän tarkensi yhteistyössä tietoja kerää-
jien kanssa kertynyttä aineistoa. Kustannustietojen keräämistä ohjeistettiin mm. seuraavasti:

– Huomio kiinnitetään alle 18-vuotiaiden palvelujen erittelyyn, palveluiden sisältöön, hallin-
to- ja toimitilakustannuksiin. Kustannuksiin luetaan käyttömenot, jotka kohdistuvat välittö-
mästi ko. palveluun. Tuottoja ei huomioida.

– Toimitilakustannukset (poistot tai vuokrat, kalusto ja kaikki ylläpitokustannukset) tallenne-
taan omalle riville. Tässä voidaan käyttää apuna pinta-alaperusteisia arvioita. Ostopalvelui-
den tilakustannukset pyydetään palvelun tuottajalta tai niiden puuttuessa käytetään arviota 
esim. muiden kuntien vastaavien toimitilakustannusprosenttien mukaisesti.

– Kustannukset kirjataan vain kertaalleen (vältetään päällekkäisiä kustannuksia), ei useam-
paan kohtaan ja bruttokäyttömenoina ilman miinusmerkkiä. 
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– Mikäli tarkkaa kustannusta ei ole saatavilla suoraan, esitetään arvio. Kommenteissa on hyvä 
mainita arvion peruste. 

– Järjestöavustukset ja projektit/hankkeet kohdistetaan siihen palveluun, johon se kuuluu. 
(http://www.seutunappi.fi/lnpo/oulun_seudun_lapsi-_ja_nuorisopolitiikan_talous)

Lasten (alle 18-vuotiaat) osuus vaihteli tarkasteluaikana paljon Oulun seudun kuntien välillä Li-
mingan 40 prosentista Oulun 20 prosenttiin. Siksi indeksikorjauksen lisäksi tiedot suhteutettiin 
lapsiväestön lukumäärään. Näin saatiin tunnusluvut suoraan vertailukelpoisiksi kuntien välillä, ja 
muutokset vuodesta toiseen kuvasivat luotettavammin reaalipanostusta lapsiin ja nuoriin. 

Ensimmäisen vaiheen (2005–2010) tiedonkeruusta tulostettiin seuturaportti, joka lähetettiin 
kaikille kunnille ja jokaiselle kunnalle erikseen kuntakohtainen raportti. Raportointi perustui Ex-
cel-ohjelmiston avulla tuotettuihin laskelmiin, jotka tehtiin kopioimalla kuntien toimittamista tie-
donkeruutaulukoista kustannukset laskelmien lähtöarvoiksi. Lopuksi taulukot ja kuvat kopiotiin 
Excelistä raportteihin. Jos perustiedot muuttuivat, tunnusluvat, taulukot ja kuvat päivittyivät au-
tomaattisesti.

Ensimmäinen vaihe jäi monestakin syystä pilotiksi. Tarkoituksena oli saada kohtuullisesti kat-
tavaa ja vertailukelpoista tietoa strategiseen analyysiin. Täsmällisten tietojen puuttuessa ehdotet-
tiin arviointia. Tarkkaan tilinpitoon tottuneessa taloushallinnossa oltiin huolestuneita arviointiin 
perustuvista kustannustiedoista. Palvelujen ja tilinpidon muutokset vaativat tietojen muokkaa-
mista kunnan sisäisen ajallisen vertailukelpoisuuden saavuttamiseksi. Keskeisten henkilöiden 
vaihtuminen vaikeutti muutosten tunnistamista ja tulkintaa.

Kunnilta puuttui tietoa useiden palvelujen kohdistumisesta lapsiin (esim. kirjasto, kulttuuri, lii-
kunta, perus- ja erikoissairaanhoito, suun terveydenhuolto, toiminta- ja fysioterapia, kotipalvelut, 
toimeentulotuki, vammaispalvelut, ehkäisevä päihdetyö). Lasten osuus kustannuksista arvioitiin 
käyntitietojen perusteella. Maksuttomista palveluista ei ollut käytettävissä ikäryhmittäisiä käynti-
tietoja.

Toimialatasolla erot kuntien välillä eivät olleet suuria, mutta yksittäisten palvelujen sisällöissä 
oli vaihtelua (esimerkiksi erityisopetuksen eriasteinen integroiminen perusopetuksessa). Hank-
keet ovat osa palvelujen tuottamista, mutta useimmiten niiden kustannuksia ei löytynyt yhdistet-
tynä yksittäisiin palveluihin.

Hallinnon ja tukipalvelujen kustannukset kohdistettiin tavallisesti toimialatasolle yhdistämättä 
niitä erikseen yksittäisiin palveluihin. Toimitilakustannukset tulivat osin näkyviin sisäisen lasku-
tuksen kautta. Esimerkiksi liikuntapalveluja järjestettiin usein koulujen tiloissa niistä erikseen las-
kuttamatta. Kun tilankäyttö oli tiedossa, voitiin kustannusten suuruusluokkaa arvioida. Ostopal-
velulaskuissa toimitilojen osuutta ei ole eritelty. Näitä pulmia oli esimerkiksi varhaiskasvatuksessa 
ja perhe- ja kasvatusneuvolapalveluissa. Yhdyskuntasuunnittelun ja kaavoituksen kustannukset 
jäivät taloustietojen tarkastelusta kokonaan pois. Selvityksessä ei ole mukana esimerkiksi inves-
tointeja leikkikenttiin, pulkkamäkiin, luistelupaikkoihin, seikkailumetsiin, jalankulku-/pyöräily-
reitteihin ym. virkistäytymiskohteisiin. 

Tarkempi ohjeistus ja päivittäminen 2011:n tiedoilla
Taloustietojen päivittämisessä vuoden 2011 tiedoilla kiinnitettiin erityistä huomiota palvelujen 
yksityiskohtaisempaan määrittelyyn ja luokitteluun viisitasomallin mukaan (ks. Manssila ym. täs-
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sä raportissa, kuva 4). Kuntia pyydettiin tarkistamaan, oliko aikaisempien vuosien tiedoissa mah-
dollisesti korjattavaa. 

Aineiston päivittämiseksi kunnilta pyydettiin vuoden 2011 tietoja maaliskuun 2012 loppuun 
mennessä samassa yhteydessä, kun kunnan tilinpäätös valmistuu. Tuolloin oletettiin, että kunnil-
la olisi ensimmäisen vaiheen jälkeen päivitykseen hyvä valmius. Vain neljä kuntaa toimitti tiedot 
toivotussa muodossa huhtikuun loppuun mennessä. Ongelmia oli aiheuttanut tiedon kerääjien 
vaihtuminen ja luopuminen opastamisesta paikan päällä. Selvitys koettiin ylimääräiseksi tehtä-
väksi ja päivityksen viivästymistä selitettiin varsinaisten tehtävien kiireillä. Lisäksi uusittu viisita-
sojaottelu aiheutti ongelmia kustannusten jaossa. Vaikka kunnille toimitetuissa ensimmäisen vai-
heen raporteissa oli kerrottu aineiston puutteista ja niiden korjaamisesta analyysivaiheessa, ohjei-
ta ei aina huomattu noudattaa.  

Päivityksen valmistuttua tulostettiin uudelleen seuturaportti, joka julkaistiin Oulun seudun ko-
tisivuilla. Jokainen kunta sai päivitetyn raportin, jossa verrattiin kunnan tietoja koko seudun tie-
toihin. Kuntaraportin jakelu ja hyödyntäminen jäivät kuntien omaan harkintaan.

Päivittäminen vuoden 2012 tiedoilla
Kun aineiston päivittämistä vuoden 2012 tiedoilla alettiin valmistella, kutsuttiin kuntien talous-
vastaavat työkokoukseen arvioimaan ja kehittämään taloustietojen keruuta ja raportointia. Ohjei-
ta ja tallennustaulukkoa tarkennettiin. Tavoitteena oli, että vuoden 2012 tiedot saataisiin heti ti-
linpäätösten valmistumisen jälkeen, jolloin seuturaportti ja kuntaraportit olisivat valmistuneet 
huhti-toukokuussa hyvissä ajoin vuoden 2014 talousarviovalmistelua ajatellen. 

Odotukset nopeasta tietojen keruusta ja raportoinnista eivät toteutuneet. Sitoutumisen sijasta 
esiin tuli kasvavaa väsymystä tietojen keräämiseen. Aineiston päivittäminen vaati aikaisempaa 
enemmän yhteistyötä ja toistuvia tarkistuspyyntöjä. Joistakin kunnista ei saatu päivitystietoja lain-
kaan, ja siksi koko seudun kattavaa raporttia ei voitu tehdä. Tietonsa päivittäneille kunnille tehtiin 
syksyllä 2013 kuntakohtaisia raportteja, joissa pienempien kuntien vertailutietona oli Uusi Oulu 
(yhdessä Haukipudas, Kiiminki, Oulu, Oulunsalo ja Yli-Ii, joka ei ollut mukana aikaisemmissa tie-
donkeruissa). 

Talousselvityksen hanketuen päättyessä lokakuun lopussa 2013 valmistuivat Uuden Oulun ra-
portti ja suunnittelijan esitys talousraportoinnin kehittämiseksi ja vakinaistamiseksi. Vuoden 2012 
kuluessa kunnat päättivät purkaa Oulun seudun seutuhallinnon. Koko seutukunnan kattavan lap-
silähtöisen budjettianalyysin jatkaminen ja kehittäminen jäivät avoimiksi. 

Lapsibudjetointi vaatii uutta näkökulmaa 
Kunnissa taloustietoja tarkastellaan organisaatioiden mukaan. Väestölähtöinen budjetointi edel-
lyttää uutta näkökulmaa taloushallintoon (Valtiovarainministeriö 2015). Kustannukset olisi pyrit-
tävä jakamaan ikäryhmittäin esimerkiksi kunkin ikäryhmän asiakaskäyntien perusteella. Ikäryh-
mittely tulisi ulottaa kaikkiin palvelukustannuksiin. Oma haasteensa ovat maksuttomat palvelut, 
jotka eivät näy asiakasrekistereissä. Myös niiden kustannukset tulisi saada näkyviin ikäryhmittäin. 
Seuraavassa muutamia yksityiskohtaisempia kehittämisehdotuksia: 
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– Erityistä huomiota on kiinnitettävä marginaaliryhmiin, jotka aiheuttavat suhteellisen suuria 
kustannuksia. Erikoistuneita palveluja hankitaan usein ostopalveluina. Ostopalvelulaskuissa 
tulisi eritellä kustannusten kohdistuminen eri ikäryhmiin. 

– Kunnissa ei suunnitelmallisesti ole jaettu toimitilakustannuksia yksittäisiin palveluihin. Toi-
mitilakustannuksia jouduttiin arvioimaan. Esimerkiksi varhaiskasvatuksessa niiden osuu-
deksi saatiin keskimäärin 10 prosenttia ja sosiaali- ja terveyspalveluissa 6 prosenttia. Osto-
palvelujen toimitilakustannukset eivät näy laskuissa erikseen. Palveluntuottajalta voidaan 
pyytää arvio toimitilakustannusten osuudesta laskun loppusummasta. 

– Kuntien välillä on eroja sisäisessä laskutuksessa. Esimerkiksi pääomakustannuksia ja maan-
vuokria on huomioitu vaihtelevasti. Valtion investointituki vaikuttaa kiinteistökustannusten 
määrään. Kiinteistön ylläpitokustannukset (korjaukset, siivous ym.) voivat kuulua sisäiseen 
laskutukseen, tai ne ovat toimialojen omia kustannuksia. Samoin on tilanne kalustomenois-
sa. 

– Palveluita tuotetaan myös hankkeilla, joiden kustannuksia harvoin on kohdistettu yksittäi-
seen palveluun. Kun hanke tuottaa palveluja, kustannusten tulisi näkyä kyseisen palvelun 
kohdalla. 

– Erityisopetuksen inkluusio (erityisoppilaiden sijoittaminen normaaleihin opetusryhmiin) 
näkyy joidenkin kuntien luvuissa. Jatkossa tällaiset kustannukset on syytä arvioida esimer-
kiksi erityisoppilaskohtaisten kustannusten ja erityisoppilaiden määrän perusteella. 

– Yhdyskuntasuunnittelun ja kaavoituksen (viisitasomallin taso 1) kustannukset jäivät koko-
naan pois. Esimerkiksi investointeja leikkikenttiin, pulkkamäkiin, luistelupaikkoihin, seik-
kailumetsiin, jalankulku-/pyöräilyreitteihin ym. virkistäytymiskohteisiin ei ole laskelmissa 
mukana. Yhdyskuntarakenteella voidaan kuitenkin vaikuttaa merkittävästi lasten ja nuorten 
hyvinvointiin. Nämä kustannukset on syytä ottaa jatkossa tarkasteluun mukaan.

Poimintoja Oulun seudun tuloksista 
Tämän budjettianalyysin tuloksia tarkasteltaessa on tärkeä muistaa, että ne ovat suuntaa-antavia. 
Tulokset havainnollistavat, millaisia tietoja on mahdollista saada ja kuinka niitä on mahdollista 
analysoida, jos kuntien lapsipolitiikan taloutta seurattaisiin suunnitelmallisesti ja vuosittain päi-
vittyvillä aineistoilla. 

Tunnusluvut on deflatoitu viimeisimmän vuoden rahanarvoon ja jaettu lapsiväestön lukumää-
rällä. Näin ne tuovat näkyviin vertailukelpoisesti muutokset ”reaalipanostuksessa” lasten ja nuor-
ten palveluihin. Uutta tarkastelutapaa edustaa viisitasomalli, jossa kustannukset on luokiteltu pal-
veluiden erikoistumistasoa kuvaaviin luokkiin. 

Seuraavaksi esitetään esimerkinomaisesti muutamia poimintoja seuturaportista. Alkuvaiheessa 
puhuttiin lapsiperheiden kustannuksista. Siksi kuvissa lukee ’lapsiperheet’, kun tarkoitetaan alle 
18-vuotiaiden palvelukustannuksia. 

Palvelukustannukset yhteensä: Alle 18-vuotiaiden palvelukustannuksiksi Oulun seutukunnassa 
vuonna 2005 saatiin noin 370 miljoonaa euroa ja vuonna 2011 noin 530 miljoonaa euroa, molem-
pina vuosina runsas kolmannes kuntien yhteenlasketuista käyttömenoista. Lasten osuus prosent-
teina kunnan palvelukustannuksista pysyi ennallaan, vaikka seurantajaksossa oli ensin voimak-
kaan talouskasvun vuosia ja myöhemmin kuntatalouden taantumaa (kuva 1). Kuntien käyttöme-
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Vuoden 2011 palvelukustannuksiksi saatiin keskimäärin noin 9 300 euroa/alle 18-vuotias, jossa 
oli indeksikorjauksen jälkeen 1 400 euroa (+18 %) enemmän kuin vuonna 2005. Tämä tarkoittaa 
vajaan viidenneksen reaalikasvua Oulun seudun kuntien yhteenlasketussa panostuksessa alle 
18-vuotiaiden palveluihin vuosina 2005–2011. 

Kunnittainen tarkastelu toi esiin merkittäviä eroja sekä reaalipanostuksessa että sen kehitykses-
sä. On mahdollista, että eroja selittävät osin kuntien erilaiset palvelurakenteet ja myös puutteet tie-
tojen vertailukelpoisuudessa. Kun näin selvät erot tasossa ja kehityksessä tulevat näkyviin, antavat 
ne joka tapauksessa aiheen yksityiskohtaisempaan selvittelyyn. Kyseessä voivat olla myös erot ta-
lousarviopäätösten yhteydessä tehdyissä panostusten painopistevalinnoissa.

Toimialakohtaiset kustannukset: Varhaiskasvatuksen ja koulutuksen yhteenlaskettu osuus kai-
kista palvelukustannuksista oli noin 74 prosenttia ja sosiaali- ja terveyspalvelujen noin 20 prosent-
tia (kuva 2). Muille toiminnoille jäi vain kuusi prosenttia. Tämä tarkastelu toi esiin vahvan riippu-
vuuden vakiintuneesta toimialarakenteesta. Toimialojen välinen jakauma pysyi lähes ennallaan. 
Ainoa merkittävä muutos oli reaalipanostuksen jakauman siirtyminen 1,3 prosenttiyksiköllä so-
siaali- ja terveyspalvelujen suuntaan.

Käytännössä kuvassa 2 esitetyt tiedot tarkoittavat, että kunnan panostus lapsiin ja nuoriin kes-
kittyy ensisijaisesti varhaiskasvatukseen ja koulutukseen. Kuitenkin keskustelu lasten hyvinvoin-
nista ja sen edistämisestä kohdistuu usein vain sosiaali- ja terveyspalveluihin. Kustannusvaikutta-
vuudessa varhaiskasvatuksen ja koulutuksen painoarvo saattaa olla jopa 3–4 kertaa suurempi kuin 
sosiaali- ja terveyspalvelujen. Strategisesti huolestuttavaa on, jos panostuksen siirtyminen sosiaa-
li- ja terveyspalvelujen suuntaan selittyy lapsen hyvinvointikehityksen tukeen liittyvistä puutteis-
ta varhaiskasvatuksessa ja koulutuksessa.

not kasvoivat vuosina 2005–2011 noin 43 prosenttia ja alle 18-vuotiaiden palvelukustannukset 
hieman enemmän, noin 48 prosenttia. Kuntien käyttömenojen kasvusta ohjattiin tällä jaksolla 
noin 38 prosenttia alle 18-vuotiaiden palveluihin. 
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Kuva 1. Oulun seudun kuntien käyttömenot ja alle 18-vuotiaiden palvelukustannukset (milj. €) vuosina 2005–2011
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Taulukossa 1 esitetään reaalipanostuksen muutokset vuosittain toimialan mukaan koko seutu-
kunnassa. Taulukossa näkyy selvästi taloussuhdanteiden vaikutus. Reaalipanostukset kasvoivat 
vuoteen 2009, vuonna 2010 ne romahtivat, mutta vuonna 2011 ylittivät vuoden 2006 tason. Eni-
ten euroja lisättiin varhaiskasvatukseen ja koulutukseen (koko jakson aikana +930 euroa/alle 
18-vuotias, + 17 %). Perusopetuksen vahvaa asemaa kuntataloudessa kuvaa vuosi 2010, jolloin se 
sai ainoana merkittävän lisäyksen reaalipanostukseen. Lähtötasoon suhteutettuina eniten kasvoi-
vat sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannukset (380 euroa, +26 %). 

Taulukko 1. 
Kunnan alle 18-vuotiaisiin kohdistaman reaalipanostuksen (eurot indeksikorjattuina ja alle 18-vuotiaiden luku-
määrään suhteutettuina) vuotuinen muutos toimialan mukaan vuosina 2006–2011 Oulun seutukunnassa
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Kuva 2. Alle 18-vuotiaiden palvelukustannusten jakauma prosentteina toimialan mukaan, prosenttiosuuksien muutos pro-
senttiyksikköinä vuosina 2005–2011 Oulun seudulla

Reaalipanostuksen vuotuinen muutos, €/alle 18-vuotias
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Yht.

Varhaiskasvatus 0 31 82 81 147 -9 34 365
Esi- ja perusopetus 0 21 88 84 196 90 92 570
Lukio 0 5 -3 18 20 -14 -27 -2
Sote-palvelut 0 36 73 101 96 -5 79 381
Muut sivistyspalvelut 0 2 5 -3 0 -7 -3 -5
Kulttuuri 0 -2 -4 -3 7 4 6 9
Liikunta 0 13 3 -6 8 -3 11 26
Nuorisopalvelut 0 6 8 14 14 -1 3 45
Toimialat yhteensä 0 113 253 284 488 54 195 1 388
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Toimitilakustannukset: Toimitilakustannusten osuudeksi kaikista palvelukustannuksista arvioi-
tiin vuonna 2011 noin 14 prosenttia, pari prosenttiyksikköä enemmän kuin vuonna 2005. Reaali-
kasvuksi vuosina 2005–2011 arvioitiin noin 260 euroa/alle 18-vuotias (+ 26 %). Toimitilakustan-
nusten kasvu oli palvelukustannusten keskimääräistä kasvua nopeampaa. Kahdessa kunnassa toi-
mitilakustannukset olivat vuonna 2011 hieman yli 14 prosenttia ja kolmessa kunnassa alle 10 pro-
senttia. Liikuntapalveluissa toimitilakustannusten osuus oli noin puolet, koulutuksessa ja nuori-
sopalveluissa vajaa viidennes ja sosiaali- ja terveyspalveluissa noin neljä prosenttia. Vaikka toimi-
tilakustannuksia jouduttiin usein arvioimaan, tulokset osoittavat, että niiden jättäminen pois ai-
heuttaa merkittävän virheen sekä toimialojen välisissä vertailuissa että myös toimialan sisällä te-
hokkuutta vuodesta toiseen arvioitaessa.

Yksittäisten palveluiden kustannuksia: Kuvassa 3 esitetään poimintoja yksittäisten palvelujen 
kustannuksista vuonna 2011 suhteutettuna lasten lukumäärään. Vertailussa eivät ole mukana suu-
rimmat kustannukset tuottavat varhaiskasvatus ja perusopetus. Lastensuojeluun käytettiin Oulun 
seudulla keskimäärin vuonna 2011 noin 470 euroa/alle 18-vuotias, kun taas neuvolapalveluihin, 
koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon ja perusopetuksen kuraattori- ja psykologipalveluihin ja lap-
siperheiden kotipalveluun yhteensä selvästi vähemmän, noin 340 euroa. Erityisen vähän euroja 
käytettiin lapsiperheiden kotiapuun. Tulos kertoo panostuksen painottumisesta ongelmasuuntau-
tuneisiin palveluihin, vaikka kuntien toiminta- ja taloussuunnitelmista on toistuvasti esitetty en-
naltaehkäisevien palvelujen priorisoimista.
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Kuva 3. Yksittäisten palvelujen indeksikorjattuja ja väestöön suhteutettuja kustannuksia Oulun seudun kunnissa vuonna 2011 
(€/alle 18-vuotiaiden lukumäärä)

Uudessa Oulun muodostaneissa kunnissa indeksikorjatut ja väestöön suhteutetut kustannukset 
kasvoivat vuosina 2015–2012 lastensuojelussa noin 140 prosenttia ja lasten- ja nuorisopsykiat-
riassa lähes yhtä paljon (+ 126 %). Samanaikaisesti kasvatus- ja perheneuvolan kustannukset las-
kivat noin 40 prosenttia (kuva 5). 
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Viisitasomalli: Alle 18-vuotiaiden palvelukustannusten jakamista lapsi- ja nuorisopoliittisen oh-
jelman viisitasomallin mukaan (ks. Manssila ym. tässä raportissa, kuva 4) harjoiteltiin ja korjattiin 
kaikissa kolmessa vaiheessa. Siirtyminen karkeasta jaosta tarkennettuun tasomalliin muutti hie-
man tuloksia, mutta kokonaiskuva säilyi pääosin ennallaan. Tästä voidaan päätellä, että pilotti-
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Kuva 4. Alle 18-vuotiaiden palvelujen indeksikorjattujen ja väestöön suhteutettujen kustannusten kehitys Uudessa Oulussa 
vuosina 2005–2012
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luontoisuudestaan huolimatta tasojaon soveltaminen toimi jo tyydyttävästi. Vuonna 2011 noin 
neljä viidesosaa palvelukustannuksista käytettiin universaalipalveluihin ja niihin sisältyvään ylei-
seen tukeen (taulukko 2). Konsultoivat tukipalvelut peruspalvelujen yhteydessä saivat noin viisi 
prosenttia, erikoistuneet palvelut noin 10 prosenttia ja eritystason palvelut noin 6 prosenttia.

Taulukko 2. 
Oulun seutukunnan kuntien yhteenlaskettujen alle 18-vuotiaiden palvelukustannusten jakautuminen (€/alle 
18-vuotias ja prosentteina) lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelmatyön ehdottaman viisitasomallin mukaan vuon-
na 2011

Palvelujen viisitasomallin mukainen taso €/alle 18-v. %

Taso	2.	Universaalipalvelut	ja	niihin	sisältyvä	yleinen	tuki 7 300 79

Taso 3. Konsultoivat tukipalvelut peruspalvelujen yhteydessä 460 5

Taso 4. Erikoistuneet palvelut, joihin perheellä ja/tai lapsella on konsultaatiota pidempi asiakkuus 940 10

Taso 5. Erityistason palvelut (sijaishuolto ja lastenpsykiatrian osastohoito yms.) 600 6

Yhteensä 9 300 100

Kun yhdistettiin tasot 2–3 ja 4–5, edellinen sai kustannusten reaalipanostuksen kasvusta vuosi-
na 2005–2011 lähes 900 euroa ja jälkimmäinen noin 500 euroa/alle 18-vuotias. Kuva muuttuu kui-
tenkin olennaisesti, kun muutos suhteutetaan lähtötasoon. Tasoilla 2–3 reaalipanostus kasvoi noin 
13 prosenttia, kun vastaava kasvu tasoilla 4–5 oli noin 48 prosenttia. Tasolla 5 reaalipanostus kas-
voi kuuden vuoden aikana noin 69 prosenttia. Nämä tulokset kertovat selvästi siitä, että Oulun 
seudulla reaalipanostus alle 18-vuotiaiden palveluihin painottui vahvasti erikoistuneiden palvelu-
jen suuntaan.

Pohdintaa
Lasten, nuorten ja lapsiperheiden kuntapalvelujen kustannusten jakautuminen lukuisiin hallinto-
kuntiin, toimialoihin ja yksikköihin johtaa helposti osaoptimointiin. Yhden toimialan sisäisesti 
perusteltu voimavarakehitys ei välttämättä vaikuta myönteisesti kokonaisuuden tuottavuuteen. 
Vastauksena tähän ongelman on esitetty lapsibudjetointia, jossa tarkastellaan kaikkien lasten ja 
lapsiperheiden palvelujen kustannuksia kokonaisuutena suhteutettuna YK:n lapsen oikeuksien 
sopimuksesta kunnille johdettuihin velvoitteisiin (Custódio 2015, Valtiovarainministeriö 2015).

Suomessa on aikaisemmin sovellettu lapsibudjettianalyysia kolmessa kunnassa, mutta vain yh-
den vuoden tietoihin. Tässä selvityksessä uutta oli ensinnäkin tietojen keruun ja analyysin laajen-
taminen useisiin perättäisiin vuosiin ja toiseksi mahdollisimman vertailukelpoisen tiedon tuotta-
minen useista kunnista. Kansainvälisestä kirjallisuudestakaan ei juuri löydy vastaavaa lapsilähtöis-
tä budjettianalyysiä alue- tai paikallistasoilla. 

Oulun seudulla kuntien panostus lapsiperheiden ja lasten palveluihin oli huomattavasti suu-
rempi kuin tavallisesti ajatellaan. Valta-osa – lähes kolme neljäsosaa – tästä panostuksesta oli 
suunnattu varhaiskasvatukseen ja koulutukseen. Usein kannetaan huolta lasten, nuorten ja lapsi-
perheiden palvelujen voimavarojen niukkuudesta. Tämän selvityksen mukaan ainakin Oulun seu-
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dulla resurssit ovat kasvaneet vajaan kahden vaalikauden aikana reaalisesti lähes viidenneksellä ja 
hieman enemmän kuin kuntien palvelukustannukset yhteensä. Tämä tulos kyseenalaistaa jatku-
van keskustelun resurssien niukkuudesta.

Vaikka strategisina tavoitteina on jo pitkään ollut painopisteen siirtäminen korjaavista palve-
luista ehkäisevään työhön, kutien taloudesta päätettäessä on kuitenkin priorisoitu korjaavia pal-
veluja. Ainakin vuodesta 2005 lähtien reaalipanostuksen kasvuprosentit erikoistuneisiin ja eriyty-
neisiin palveluihin ovat olleet 3–4 kertaa suurempia kuin ns. universaalipalvelujen reaalipanostuk-
sen kasvuprosentit. Kun tiedot lasten ja nuorten palvelukustannusten kokonaisuuksista, niiden ja-
kautumisesta eri toimintoihin ja kehityksestä vuodesta toiseen ovat puuttuneet, talousarvioval-
mistelussa ja siitä päätettäessä tehdyt strategiset valinnat eivät ole tulleet selvästi näkyviin eikä nii-
tä ole tarvinnut kunnan veronmaksajille perustella. 

Tässä budjettianalyysissä katsottiin taaksepäin, kun taloustiedot kerättiin kuntien tilinpäätök-
sistä. Vastaava selvitys voitaisiin tehdä talousarviosta ja jopa jo valmisteluvaiheessa seuraavan 
vuoden talousarvioesityksestä. Näin saataisiin päätöksentekijöille ja myös kunnan veronmaksajil-
le näkyviin, mihin strategiseen suuntaan kunnan lapsi- ja nuorisopolitiikassa on tarkoitus talous-
arviota valmisteltaessa edetä.

Kolmen vuoden kuluessa saatiin arkirealistinen kuva lapsibudjetoinnin haasteista. Kuntien kes-
kinäiset talousvertailut joudutaan tekemään vakiintuneiden ja usein toisistaan poikkeavien tili-
karttojen puitteissa. Kun näkökulmaa muutetaan, tarvitaan käsityötä. Tähän hankkeeseen oli käy-
tettävissä kolmen vuoden aikana kuusi kuukautta suunnittelijaresurssia ja lisäksi yhteistyön ja tie-
tojenkeruun edellyttämä työpanos kunnissa. 

Tämä lapsibudjettianalyysi osoitti puutteistaan huolimatta, että kohtuullisilla voimavaroilla on 
mahdollista tuottaa kuntien päätöksentekoon tärkeää uutta tietoa. Oulun seudulla lapsibudjetti-
analyysi jäi kuitenkin määräaikaiseksi hankkeeksi, joka pysähtyi, kun hankerahoitus ja sen mah-
dollistama tuki kunnille päättyi. Kolme vuotta oli liian lyhyt aika muuttamaan kuntien talous- ja 
myös luottamushenkilöhallinnossa vuosikymmenien aikana luutunutta toimintakulttuuria ja sitä 
ylläpitävää rakennetta. Manuaalinen tietojen keruu koettiin kuormittavaksi. Mutta oliko se tosi-
asiassa liian kuormittava, kun vertailukohtana ovat lasten palvelujen yhteenlasketut kustannukset 
(kolmannes kuntien palvelukustannuksista, yli 500 milj. euroa vuodessa Oulun seutukunnassa)? 
Niihin suhteutettuna muutaman kuukauden työpanos kuntaa kohti vuodessa ei ole erityisen suu-
ri, kun sen tuloksena saadaan strategisesti tärkeää ja suorastaan välttämätöntä tietoa. 

Lapsibudjetoinnin varsinainen tavoite on tehdä mahdolliseksi palvelujen vaikuttavuuden ar-
viointi. Parhaimmillaan samassa kuvassa olisivat mukana kunnalle vahvistetut strategiset tavoit-
teet sekä keskeiset toimintaa, taloutta ja hyvinvointia kuvaavat tunnusluvut riittävän pitkältä ajan-
jaksolta. Näin päästäisiin vastaamaan Oulun seudun ohjelmatyön alussa kiteytyneeseen ydinky-
symykseen: Ovatko lapsiperheisiin, lapsiin ja nuoriin suunnatut kuntien voimavarat viisaasti ja 
kustannustehokkaasti käytössä?

Kunnille yhteinen palveluiden tuotteistaminen helpottaisi merkittävästi sekä vertailukelpoisen 
tiedon keräämistä että vaikuttavuuden arviointia. Valtakunnallista suositusta tarvittaisiin erityi-
sen kiireisesti voimavarojen tarkastelemiseksi palvelutarpeen mukaan (ks. myös Hakari & Päivä-
nen tässä raportissa). Kun kaikille kunnille olisi tarjolla yhteiset perusteet, mahdollistuisi myös 
vertailukelpoisen taloustietojen tuottaminen strategiavalintojen kannalta tärkeimmässä suunnas-
sa.
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Hyvinvointineuvolan toimintamallin kehittäminen alkoi Tampereella vuosina 2002–
2004 (ks. Hakari & Päivänen tässä raportissa) Pirkanmaan mielenterveystyön hank-
keen Peruspalvelutiimi-projektissa. Mielenterveyttä ja psykososiaalista hyvinvointia 
edistävä työ oli jäänyt kiireellistä puuttumista vaativan työn jalkoihin. Varhainen 

puuttuminen ei toteutunut riittävällä tavalla. Kun tilanteet pääsivät kriisiytymään, perustason toi-
mijoiden tuki ei enää riittänyt. Yhdeksi perusterveydenhuollon suurimmaksi haasteeksi oli vuo-
den 2002 perusterveydenhuollon strategiassa kirjattu lasten ja nuorten psyykkisen pahoinvoinnin 
olennainen lisääntyminen edeltävän kymmenen vuoden aikana (Tampere 2002).

Tavoitteena oli kehittää pikkulapsiperheiden psykososiaalisen hyvinvoinnin tukemiseen moni-
ammatillinen toimintamalli, joka Tampereella ja Lempäälässä sijoittui äitiys- ja lastenneuvoloihin 
ja sai nimen hyvinvointineuvola. Hankkeen päättyessä suositettiin, että kaikissa neuvoloissa otet-
taisiin käyttöön moniammatillista tiimiä, psykososiaalista hyvinvointia kartoittavia lomakkeita, 
raskauden aikaisia kotikäyntejä ja vertaisryhmiä yhdistävä toimintamalli, jossa lisäksi yhdistetään 
äitiys- ja lastenneuvolat jatkuvaksi kokonaisuudeksi. (Kangaspunta ym. 2005.)

Hyvinvointineuvolan toiminta-ajatus uudistuu
Taulukossa 1 kuvataan päävaiheita hyvinvointineuvolan toiminta-ajatuksen kehittämisessä ja 
käyttöönotossa vuosina 2002–2014. Toimintamallin laajentaminen sisällytettiin Tampereen kau-
pungin perusterveydenhuollon strategisiin tavoitteisiin jo vuodesta 2003 alkaen (Tampere 2002). 
Vuonna 2005 hyväksytyssä kaupunkistrategiassa lasten ja nuorten kasvun tukeminen nostettiin 
strategiseksi painopistealueeksi (Tampere 2005). Hyvinvointipalvelujen toteutusohjelmassa vuo-
sille 2006–2008 asetettiin tavoitteeksi hyvinvointineuvolatoiminnan laajentaminen vuoteen 2011 
mennessä koko kaupunkiin (Tampere 2006). Tavoite vaiheittaisesta laajentamisesta kirjattiin myös 
lapsi- ja nuorisopoliittiseen ohjelmaan (Tampere 2007). 

Laajentaminen eteni odotettua hitaammin. Seuraavaa kaupunkistrategiaa (Tampere 2009a) täs-
mentävässä tilaajan lasten ja nuorten kasvun tukemisen palvelustrategiassa vuosille 2010–2013 
(Tampere 2009b) asetettiin uudeksi tavoitteeksi hyvinvointineuvolan toimintamallin soveltami-
nen kaikissa äitiys- ja lastenneuvoloissa vuonna 2013. Vuosi vuodelta kiristynyt taloustilanne kui-
tenkin hidasti tavoitteen saavuttamista.

Tuire Sannisto, Leena Vekara ja Merja Värri: 

Hyvinvointineuvolasta Keinuun –   kymmenen vuotta ja matka jatkuu 
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Hyvinvointineuvolan toimintamallin edelleen kehittäminen on mainittu voimassa olevassa por-
mestariohjelmassa (Tampere 2013a). Nykyisen kaupunkistrategian (Tampere 2013b) keskeiset toi-
mintatavat, yhdessä tekeminen ja ennaltaehkäisy, ovat hyvinvointineuvolatoiminnan ydinperiaat-
teita. Kaupunkistrategiaa täsmentävä Hyvinvointisuunnitelma edellyttää, että ”Lapsiperheiden 
moniammatillista tiimipalvelu KEINUa (entinen hyvinvointineuvolatiimi) laajennetaan ja sen 
käyttöä tehostetaan” (Tampere 2013c). Vuonna 2015 tullaan tavoittamaan noin 95 prosentin kat-
tavuus.

Taulukko 1. 
Hyvinvointineuvolasta tiimipalvelu Keinuun. Keskeisimmät kehittämishankkeet, päätökset ja toimenpiteet 2002–
2014

Vuosi Hankkeet, päätökset, toimenpiteet

2002–2004 Pirkanmaan mielenterveyshankkeen Peruspalvelutiimi-hanke

2002–2003 Terveyttä tamperelaisille – yhdessä tehden. Perusterveydenhuollon strategia vuoteen 2012: tavoitteena, että en-
simmäinen hyvinvointineuvola toimii vuonna 2003.

2005–2007 Toiminnan laajentamista tuettiin Hyvinvointia neuvolasta -hankkeella.

2006 Kaupungin palveluohjelma: hyvinvointineuvola koko kaupunkiin 2011 mennessä. 

2007 Lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma: hyvinvointineuvolan toimintamallin asteittainen laajentaminen: vuonna 
2007 tavoitteena 45 %:n kattavuus.

2009 Lasten ja nuorten kasvun tukemisen palvelustrategia 2010–2013: tavoitteeksi toimintamallin laajentaminen kaik-
kiin neuvoloihin 2013 mennessä. Tavoite myös
Arvokas	Arki	-lastensuojelusuunnitelmassa	2009–2012	(Tampere	2009c).

2011–2013 LASIPAJA-hankkeessa (ks. Hakari & Päivänen tässä liiteraportissa) kehitettiin hyvinvointineuvolatiimien toimintaa 
kaikkien	lapsiperheiden	parissa	toimivien	tahojen	ammatilliseksi	tueksi.	Nimeksi	Lapsiperheiden	tiimipalvelu	Kei-
nu.

2012–2013 Osallistuminen	TEKES-rahoitteiseen	hankkeeseen	Innovatiiviset	palvelutuotannon	mittarit,	toteuttajina	Tampe-
reen ja Lappeenrannan teknilliset yliopistot. 

2013 Toimintamallin kehittäminen kirjattiin pormestariohjelmaan ja hyvinvointisuunnitelmaan.

2014–2016 Osallistuminen valtiovarainministeriön johtamaan kuntakokeiluun.

Alkuperäinen toimintamalli 
Hyvinvointineuvolan ensimmäisen vaiheen kehitystyön tuloksena valmistui seuraavista osioista 
koostuva toimintamalli (Kangaspunta ym. 2005, ks. taulukko 3):

– Perhettä tukee sama terveydenhoitaja raskausajasta lapsen kouluikään asti. Alussa tavoitel-
tiin myös lääkäreille äitiys- ja lastenneuvolajatkumoa, mutta käytännön syistä (mm. omalää-
kärimalli, lääkäreiden vaihtuvuus sekä koulutustarpeet) tästä tavoitteesta luovuttiin. 

– Koko perheen psykososiaalista tilannetta kartoitetaan ja tuetaan perustasolle soveltuvalla eh-
käisevällä mielenterveystyöllä. Näin valmisteltiin laajaa terveystarkastusta, johon neuvolat 
velvoitettiin asetuksella vuonna 2009 (STM 2010). Lapsen psykososiaalista kehitystä uhkaa-
vien riskitekijöiden tunnistamiseen kehitetyt lomakkeet annettiin äidin ja isän/kumppanin 
täytettäväksi kerran odotusaikana sekä lapsen ollessa 2–3 kk:n ja 1 vuoden iässä. Vastaukset 
toimivat neuvolakäynneillä keskustelun ja tarvittaessa jatkosuunnitelman (esimerkiksi tiimi-
tapaamisen) pohjana. Aiheina olivat ikävaiheen mukaisesti mm. mielikuva vauvasta, van-
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hempi–lapsi-suhde, aikuisen mieliala ja päihteiden käyttö sekä parisuhteeseen, perheen ta-
loustilanteeseen ja odotusajan tuntemuksiin liittyvät kysymykset.

– Moniammatillinen tiimi tukemaan terveydenhoitajia ja lääkäreitä. Tiimien jäsenille järjestet-
tiin perehdytyskoulutus ja toiminnalle määriteltiin neljä tasoa: 1) työntekijöiden konsultatii-
vinen yhteistyöfoorumi, 2) perheen ja tiimin kohtaamispaikka, 3) palveluohjauksellinen toi-
mija ja 4) palvelujen kehittäjä – toimijoiden yhteistyönä kehitetään alueen tarpeista lähteviä 
työtapoja ja -menetelmiä. Tiimejä ohjeistettiin kokoontumaan kahden-kolmen viikon välein. 
Tarvittaessa mukaan voidaan kutsua myös muita kuin sen vakituisia toimijoita, kuten aikuis-
ten mielenterveyspalveluiden edustajia.

– Lisätään kotikäynti raskauden aikana synnytyksen jälkeen tehtävän kotikäynnin lisäksi sekä 
vertaisryhmiä ja ryhmäneuvolatapaamisia syntymän jälkeen. 

– Moniammatillinen suunnittelu ja kehittäminen neuvolajohtoisesti.

Uusi toimintamalli kaikkiin neuvoloihin
Vuosina 2005–2007 Hyvinvointia neuvolasta -hankkeessa toimintamallia kehitettiin järjestämällä 
uusille tiimeille perehdytyskoulutusta, johon sisältyi työntekijöiden rohkaisemista ja motivoimis-
ta uuteen työotteeseen, tiimiytymisen alkuun saattamista ja riittävän struktuurin rakentamista. 
Tiimeille järjestettiin lisäkoulutusta mm. parisuhteen tukemisesta, varhaisen vuorovaikutuksen 
kysymyksistä ja toimivista vertaisryhmäkäytännöistä. (Kangaspunta & Värri 2007.)

Hyvinvointineuvolan malli laajeni neuvolalähtöisesti niihin neuvoloihin, joissa oli valmiutta 
tehdä yhdistettyä äitiys- ja lastenneuvolatyötä. Yhdistettyyn työhön liittyi myös vastustusta. Osa 
yksinomaan äitiys- tai lastenneuvolatyötä tehneistä terveydenhoitajista koki vaikeaksi motivoitua 
laajentamaan osaamistaan uudelle sektorille. Myös tilakysymykset ovat vaikuttaneet siihen, mihin 
neuvoloihin uudet tiimit on voitu perustaa.

Tiimien kokoontumismääriä, asiakasasioiden käsittelyä ja moniammatillisuuden toteutumista 
seurattiin alusta alkaen. Ongelmakohtiin, kuten hitauteen ja valikoituvuuteen vanhemmille tar-
koitettujen lomakkeiden käyttöönotossa, pyrittiin puuttumaan.

Hyvinvointineuvolan toimintamallilla oli selkeästi politiikan ja ylemmän johdon tuki, mutta 
haasteeksi nousi lähiesimiesten sitoutuminen. Monihallinnollista johtamista ja jatkuvaa kehittä-
mistyötä turvattiin koordinointimallilla, jossa kokonaisuutta johti seurantaryhmä ja käytännön 
toimintaa ohjasivat koordinaatioryhmä ja alueelliset esimiestiimit. 

Hyvinvointineuvolan vaatiman resurssin ei katsottu mainittavasti eroavan perusneuvolatyön 
edellyttämästä henkilöstömitoituksesta. Vuodesta 2007 vuoteen 2014 ovat asiakasmäärät kasva-
neet (taulukko 2). Yhteinen tavoite laajentaa toimintamallia on edesauttanut lisäresurssien saa-
mista myös perusneuvolatyöhön, mutta valtioneuvoston asetuksen voimaantulon myötäkään ei 
henkilöstöresurssia ole saatu kokonaisuutena suositellulle tasolle. Neuvolahenkilöstön ohella 
myös muiden ammattiryhmien on voitava irrottautua säännölliseen tiimityöskentelyyn. Laajene-
mista on hidastanut esimerkiksi myös neuvolapsykologien määrän hidas kasvu. 
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Taulukko 2. 
Hyvinvointineuvolatoiminnan laajeneminen Tampereella 2005–2014

Vuosi Neuvola-
terveyden

hoitajia 
yhteensä

Toimintamallia toteuttavia Kattavuus  
neuvola- 
piireinä

Koko kaupungissa

terveyden-
hoitajia

tiimejä synnyttäneitä 0–6-vuotiaita

2005 59,5  2  1  3 % 2 325 13 551

2006 60,5 26 11 43 % 2 316 13 709

2007 64 31 13 48 % 2 326 13 699

2008 65 41* 17 63 % 2 415 13 997

2009 65 41 17 63 % 2 419 14 340

2010 65 45 19 69 % 2 459 14 704

2011 66 50 20** 76 % 2 490 14 967

2012 69 57 20 83 % 2 533 15 343

2013 70 62,5 22 89 % 2 427 15 881

2014 73 67,5 22 92 % 2 419 15 911

2015*** 74 70,5 24 noin 95 %

* Vuodesta 2008 lähtien panostettiin toiminnan juurruttamiseen ja laajentamiseen
** Toimiviin tiimeihin lisää neuvolapiirejä, enimmillään neljän terveydenhoitajan alueet.
*** Suunnitelma vuodelle 2015.

Asiakaspalaute hyvinvointineuvolan toimintamallista on ollut pääosin varsin myönteistä. Tii-
mien toiminnassa on kuitenkin ollut merkittäviä eroja. Osassa tiimejä perheiden tapaamiset ovat 
jääneet vähiin, ja toiminta on keskittynyt liikaa keskinäiseen konsultointiin. Kokoontumistihey-
dessä ja tiimien jäsenten sitoutumisessa on ollut merkittäviä eroja. Sosiaalityöntekijöiden ja lää-
käreiden osallistuminen tiimien toimintaan on paikoin ollut puutteellista. Tiimien koko on kas-
vanut, kun uusia neuvolapiirejä on yhdistetty jo toimiviin tiimeihin.

Näihin ongelmiin on pureuduttu mm. laatimalla laatukäsikirja tiimien toiminnan tueksi. Kun 
alkuvuosina hyvinvointineuvolatoiminta miellettiin vahvasti neuvolatyön toimintamalliksi ja toi-
mintaa johdettiin osana neuvolapalveluiden kokonaisuutta, alettiin 2010-luvulla nähdä tarpeelli-
seksi vahvistaa muidenkin toimijoiden, erityisesti varhaiskasvatuksen ja sosiaalipalveluiden, roo-
lia tiimipalvelun kehittäjinä ja hyödyntäjinä. Vuonna 2013 toimintamallin johtamisvastuuta laa-
jennettiinkin sopimalla muun muassa seuranta- ja koordinaatioryhmien vetovastuista ja puheen-
johtajuuksien vuorottelusta säännönmukaisesti eri toimijoiden kesken. Samalla kirjattiin uudel-
leen seurantaryhmän, koordinaatioryhmän sekä esimiestiimien tehtävät ja vastuunjako. 

Hyvinvointineuvolan koordinointimalli noudattelee pitkälti yhteen sovittavan johtamisen peri-
aatteita. Toiminnalle on luotu yhteiset tavoitteet ja päämäärät. Monialaisen toiminnan johtaminen 
vaatii kuitenkin johdolta ja työntekijöiltä sitoutumista palvelujen kehittämiseen pitkäjänteisesti ja 
yhteisten pelisääntöjen jatkuvaa tarkastelua (Perälä ym. 2012).

Jatkuvaa arviointia ja kehittämistä 
Tampereen yliopiston sosiaalitutkimuksen keskuksen SOCRUn tutkijat keräsivät hyvinvointineu-
volan alkutaipaleella laajan tutkimusaineiston havainnoiden neuvolan vastaanotolla perheen koh-
taamisia, moniammatillisen tiimin kokoontumisia sekä toteuttaen kyselyitä asiakkaille ja ammat-
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tilaisille. Lukuisissa julkaisuissa on analysoitu ammattilaisen ja asiakkaan vuorovaikutusta (http://
www.uta.fi/yky/tutkimus/socru/neuvolanjulk.html). Ruusuvuoren työryhmä (2008) näki tiimi-
työssä paljon hyviä puolia, kuten moniammatillisen yhteistyön tiivistyminen ja helppous ottaa yh-
teyttä tuttuihin ammattilaisiin. Toisaalta koettiin, että tiimityölle ei ollut riittävästi aikaa ja yhteis-
työtä kaivattiin vielä enemmän. Asiakasnäkökulmasta tiimityöskentelyä pidettiin tuloksellisena. 
Äskettäin valmistunut väitöskirjatutkimus (Tiitinen 2015) kohdistui hyvinvointineuvolamallia so-
veltavien vastaanottojen vuorovaikutukseen vanhempien tukemisessa. Tutkimuksen mukaan isät 
tulisi vastaanotoilla huomioida paremmin osoittamalla heille tasavertaisesti puheenvuoroja ja 
osallistamalla heitä enemmän. Vanhemmille tulisi antaa enemmän tilaa kokemiensa ongelmien 
esittämiseen. 

Innovatiiviset palvelutuotannon mittarit -hankkeessa Tampereen ja Lappeenrannan teknillisten 
yliopistojen tutkijat pyrkivät kehittämään palvelutuotannon mittausratkaisuja. Hyvinvointineuvo-
latoimintaa kuvaaviksi mittareiksi valikoituivat mm. nelivuotiaan lasten määräaikaistarkastusten 
toteutuminen, asiakastyytyväisyyden seuraaminen ja moniammatillisten tiimien toiminnassa on-
nistuminen. (Jääskeläinen ym. 2013.) 

Toimintamalliin alun perin sisältyneisiin raskauden aikaisiin kotikäynteihin ei kiristyneessä re-
surssitilanteessa ole ollut mahdollisuuksia. Vuonna 2013 otettiin käyttöön ns. erityiset kotikäyn-
nit, jotka on suunnattu käytännönläheistä psykososiaalista tukea tarvitseville lasta odottaville ja 
0–2-vuotiaiden lasten perheille. Päätoimisesti kotikäyntejä tekevä terveydenhoitaja toimii koko 
kaupungin alueella yhteistyössä perheen oman neuvolan, muiden mahdollisten hoito- ja tukita-
hojen ja tarvittaessa myös Keinu-tiimin kanssa. Hyvää asiakas- ja työntekijäpalautetta saanutta 
toimintaa laajennettiin vuoden 2015 alussa 1,5 työntekijän työpanoksella, ja siihen sisältyy aiem-
min Tampereen yliopistollisen sairaalan tuottama pikkukeskosten vauvaperhetyö.

Vuodesta 2014 lapsiperheiden sosiaalipalveluiden kotipalveluita ja perhetyötä on tarjottu ilman 
lastensuojelun asiakkuutta (1.4.2015 voimaan tulleen sosiaalihuoltolain mukainen kotipalvelu). 
Perhetyöntekijöitä on osallistunut terveydenhoitajien työpareina kotikäynneille, vastaanottokäyn-
neille ja perhevalmennukseen. Kokeiluvaiheen jälkeen tätä toimintamallia on lisätty Keinu-palve-
lun keinovalikoimassa hallitusti laajentamalla ja edelleen yhteistyötä kehittämällä. 

Perusneuvolatyössä on kehitetty viime vuosina muun muassa perhevalmennusta, maahanmuut-
tajien palveluita, yhteistyötä eri toimijoiden kesken (varhaiskasvatus, erityistyöntekijät, erikoissai-
raanhoito), muokattu toimintamalleja asetuksen edellyttämään suuntaan sekä valmisteltu säh-
köisten palveluiden käyttöön ottoa. Vuonna 2014 aloitetussa perhevalmennuksen päivityksessä on 
tavoitteena lisätä valmennuksen toiminnallisuutta ja osallistaa työhön myös asiakkaita ja yhteis-
työkumppaneita.

Tiimipalvelu KEINU tänään… 
Kymmenen vuoden kehittämistyön aikana keskeinen periaate, äitiys- ja lastenneuvolatyön jatku-
mo, on pysynyt ennallaan (ks. taulukko 3). Nimenmuutoksella pyrittiin purkamaan neuvolatyö-
hön kytkeytyvää imagoa. Uusi nimi on edesauttanut eri toimijoiden sitoutumista palvelun kehit-
tämiseen. Varhaiskasvatus, sosiaalipalvelut, perheneuvola ja neuvolapsykologit eivät ole vain neu-
volatyön ”tukijoita”, vaan tasaveroisia toimijoita yhteisessä työssä. 
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Taulukko 3. 
Hyvinvointineuvolan alkuperäisen toimintamallin ja nykyisen toimintamallin vertailu

Alkuperäinen hyvinvointineuvolan toimin-
tamalli

Nykyinen toimintamalli 

Jatkumo raskausajasta 
kouluikään

Yhdistetty neuvolatyö, 200 lasta ja 35–40 synny-
tystä/vuosi/ terveydenhoitaja.

Yhdistetty neuvolatyö, tavoite noin 180 lasta ja 
36 äitiä/vuosi/terveydenhoitaja. 

Tiimien rakentuminen 2 neuvolapiiriä/tiimi. Tiimisopimus, perehdyttä-
miskoulutus, tiimi nimeää vetäjän.

2–4 neuvolapiiriä/tiimi. Tiimin käyttökoulutus. 
Toiminnan tukena tiimikäsikirja.

Tiimien pysyvä kokoon-
pano 

Terveydenhoitajat (2–3), lääkäri (tarvittaessa 
erikseen äitiys- ja lastenneuvolan lääkärit), neu-
volapsykologi, 2 perhetyöntekijää, sosiaalityön-
tekijä sekä perheneuvolan ja päivähoidon edus-
tajat.

Terveydenhoitajat (2–4), lääkäri, neuvolapsykolo-
gi, perhetyöntekijä, sosiaalityöntekijä sekä perhe-
neuvolan ja päivähoidon edustaja. Kokoonpanoa 
räätälöidään perheen tarpeiden mukaan.

Lomakkeet/psyko- 
sosiaalinen hyvinvointi 

Kerran raskausaikana sekä 2–3 kk:n ikäisen ja 
vuoden ikäisen lapsen vanhemmille.

Laajan terveystarkastuksen yhteydessä raskausai-
kana sekä 4 kk:n ja 1 v 6 kk:n ikäisen lapsen van-
hemmille 

Ryhmäneuvolakäynnit Ikä 1–2 kk, 5–6 kk ja 10 kk: eivät toteutuneet kat-
tavasti.

2 kk:n iässä, mukana kolmannen sektorin toimi-
joita. 

Moniammatillinen johta-
minen: seurantaryhmä, 
koordinaatioryhmä ja  
esimiestiimit

Neuvolajohtoinen	seurantaryhmä	(myös	tilaa-
jan edustus), koordinaatioryhmä, alueelliset esi-
miestiimit (viisi) 2008 alkaen. Kehittämisiltapäi-
vä vuosittain.

Kiertävä puheenjohtajuus tuotantoyksiköiden 
johdon ja asiantuntijoiden kesken. Esimiestiimit 
(kolme). 

Toiminnan seuranta ja  
arviointi

Mm. tiimien kokoontumistiheys, asiakasasioiden 
käsittely, moniammatillisuuden toteutuminen.

Tiimiraportit ja asiakaspalaute kerätään ja arvioi-
daan säännöllisesti.

Toimintamallin tunnetuksi 
tekeminen

Toimintamallista kerrottiin asiakkaille ja tiimien 
jäseniä koulutettiin.

Toiminnasta tiedotettu asiakkaille ja kaikille lapsi-
perheiden parissa toimiville tahoille (käyttökou-
lutukset, logo, kirjallisen ja sähköisen materiaalin 
päivitys ym.). 

Osaamisen	vahvistaminen	
ja kannustaminen

Yhteistä koulutusta ja kehittämispäiviä, työpajo-
ja (vähintään 1–2 kertaa/vuosi).

Aktiivisimpien / eniten toimintaansa kehittänei-
den tiimien palkitseminen.

Tavoitteena on ollut, että perheen terveydenhoitajalla olisi enintään noin 180 lasta ja noin 36 äi-
tiä. Näin olisi paremmin aikaa ottaa huomioon perheiden psykososiaalisen tuen tarve sekä mo-
niammatillisen tiimityön ja valtakunnallisten suositusten vaatimukset. Toiminnan laajentuessa 
(taulukko 2) ja asiakasmäärien kasvaessa on ollut hyvin haasteellista ylläpitää tätä mitoitusta, ja 
resurssien vaje koskee myös muita ammattiryhmiä. Tiimien koko on kasvanut: yhä useammin tii-
missä yhdistyvät neljän terveydenhoitajan alueet. Perhetyöntekijöitä on mukana yksi aiemman 
kahden sijaan. Lastensuojelun työpaineiden takia sosiaalityöntekijän rooli on usein konsultoiva. 
Varhaiskasvatuksen osuus tiimeissä on kuitenkin vahvistunut. 

Perheen psykososiaalista tilannetta kartoittavien lomakkeiden sisältöä on muokattu yhdessä 
työntekijöiden kanssa heiltä ja asiakkailta saadun palautteen perusteella. Lomakkeet toimivat kes-
kustelun pohjana asetuksen edellyttämissä laajoissa terveystarkastuksissa.

Tiimien perehdytyskoulutusten rinnalle valmistellut ”käyttökoulutukset” on suunnattu myös 
niille työntekijöille, jotka eivät itse kuulu tiimiin, mutta jotka voivat ohjata asiakasperheitä tiimi-
palvelun pariin. Parin viime vuoden aikana tiimien toimintaa on ohjeistettu tarkemmin ja ko-
koontumisten minimitavoitetta (11 kertaa vuodessa) seurataan osana tiimiraportointia. Kahdesti 
vuodessa kootaan yhteenvedot tiimiraporteista ja asiakaspalautteesta. Vuonna 2014 joka neljäs tii-
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mi kokoontui vähintään 11 kertaa ja 39 prosenttia kokoontui 7–10 kertaa. Tiimin tapaamisista 87 
prosentissa käsiteltiin asiakasasioita. 

Tiimiin ohjauduttiin yleisimmin terveydenhoitajan (67 %), varhaiskasvatuksen (13 %) tai per-
hetyön (12 %) kautta. Tiimiin ohjautumisen aiheet on ryhmitelty kuvioon 1. Tavallisimmin per-
heen asia tuli hoidettua tiimitapaamisessa, mutta joissain tapauksissa perhe ohjautui esimerkiksi 
perheneuvolaan tai neuvolapsykologille. Asiakasasioiden käsittelyn lisäksi tiimitapaamisiin sisäl-
tyi konsultaatioita, alueen yhteisten asioiden käsittelyä ja palveluiden kehittämistä.

Tiimitapaamisissa olleista perheistä (N = 100) palautetta antoi noin joka toinen. Vastaajista 89 
prosenttia koki tapaamisen hyödylliseksi, 98 prosenttia koki tulleensa kuulluksi ja ymmärretyksi 
ja 92 prosenttia vastasi, että tapaaminen järjestyi riittävän nopeasti. 

Vuosittain järjestetään kaikille toimijoille yhteisiä koulutuksia ja/tai kehittämispäiviä niin esi-
miehille kuin työntekijöille. Teemoina on ollut muun muassa isyys, parisuhde ja seksuaalisuus. 
Työpajoissa on suunniteltu eri ryhmien tehtäviä ja vastuita ja päivitetty lomaketyökaluja. Muuta-
mana vuonna haastettiin tiimit esittämään kehittämiskohteitaan ja useampana vuonna on myös 
palkittu aktiivisimpia tiimejä. 

Perheen
terveystottumukset

Kuvio 1. Keinu-tiimiin ohjautumisen syyt vuonna 2014
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…ja huomenna
Hyvinvointineuvolan toimintamallista ei ole tehty kustannusvaikuttavuusanalyysiä. Käytettävissä 
oleva tuottavuusmittaristo kuvaa lähinnä äitiys- ja lastenneuvolapalveluita. Moniammatillisen tii-
min kustannuksia ja sen toimintaa kuvaavien mittareiden laatiminen on osoittautunut hyvin haas-
teelliseksi. Kokemuksemme on, että monialainen yhteistyö on aidosti parantunut ja kehittynyt vii-
me vuosien aikana. Niin johdon kuin työntekijöiden ja asiakkaiden kokemukset ja palautteet ovat 
myönteisiä ja tukevat toiminnan jatkamista ja kehittämistä. Lasten ja perheiden tarvitsemat pal-
velut tulee kunnissa nähdä aiempaa laajempana ja hallinnonrajat ylittävänä ja vuorovaikutusta tu-
kevana kokonaisuutena jo neuvolasta lähtien. (Lapsiasiavaltuutetun vuosikirja 2014.)

Tampereen kaupunki on mukana valtiovarainministeriön johtamassa kuntakokeiluhankkeessa, 
jossa haetaan uusia, entistä sujuvampia ja joustavampia yhteistyön ja tiedonsiirron muotoja lapsi-
perheiden palveluihin. Päämääränä on perheiden hyvinvoinnin tukeminen oikea-aikaisesti ja mo-
nialaisesti peruspalveluissa. Tavoitteina on muun muassa lisätä edelleen Keinun tunnettuutta, pa-
rantaa tiedonkulkua ja yhteistyötä eri toimijoiden kesken sekä kehittää kirjaamiskäytäntöjä. Hank-
keessa kehitetään pilottitiimeissä Keinu-tiimitapaamisessa laadittavaa yhteistä asiakassuunnitel-
maa ja vastuutyöntekijämallia. Muussa Keinun kehittämisessä nostetaan lähiesimiestyö keskiöön. 
Uusissa tilaratkaisuissa pyritään suurempiin yksiköihin kokoamalla eri ammattiryhmät (neuvola, 
perhetyö, neuvolapsykologit) yhteisiin tiloihin parityöskentelyn ja keskinäisen konsultoinnin hel-
pottamiseksi. Sosiaalityön osallisuus Keinu-työhön arvioidaan uudelleen uudistetun sosiaalihuol-
tolain tullessa voimaan keväällä 2015. Rakenteiden ja toimintatapojen kehittämisen ohella tarvi-
taan jatkuvasti myös aidon asiakaslähtöisen vuorovaikutuksen edistämistä (Keskinen 2009; Tiiti-
nen 2015; Tuominen 2010) ja henkilöstön laaja-alaista ammatillista kouluttamista.

Kymmenen vuoden rakennusvaiheen jälkeen hyvinvointineuvolan perusta – äitiys- ja lasten-
neuvolajatkumo ja moniammatillinen tiimi – ovat yhä toimintamallin ytimessä. Pyrkimyksenä on 
edelleen tukea koko perheen hyvinvointia ja vanhemmuutta. Perheen mahdollisiin ongelmiin py-
ritään antamaan apua jo siinä vaiheessa, kun ne ovat vielä pieniä. Toimintamalli vastaa hyvin ajan-
kohtaisiin asiakastarpeisiin ja myös asetuksen vaatimuksiin moniammatillisesta varhaisesta tues-
ta. Jatkuvana haasteena ovat lisääntyviä tarpeita pakenevat resurssit asiakasmäärien ja -tarpeiden 
lisääntyessä sekä kiire perustyössä, kehittämisessä ja johtamisessa yhdessä ongelmien monimuo-
toistumisen kanssa.

Tampereella on lasten ja nuorten palveluissa pyritty strategian mukaisesti panostamaan ennal-
taehkäisyyn, varhaiseen puuttumiseen ja tukeen. Keinu-tiimit ovat valmis rakenne neuvolaikäis-
ten lasten ja heidän perheidensä lähelle tulevalle moniammatilliselle työlle. Kehittämistyö ja kai-
kille ammattiryhmille yhteisesti suunnatut koulutustilaisuudet pitävät yllä yhteistä suuntaa. Tule-
vina vuosina SOTE-uudistuksen ei pidä antaa muodostua uhkaksi moniammatilliselle lapsiper-
heiden hyväksi tehtävälle työlle, vaan sen tarjoamat mahdollisuudet hyödynnetään.
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Imatralla syntyy vuosittain keskimäärin 200 lasta. Hyvinvointineuvolan terveydenhoitajat te-
kevät kotikäynnin kaikkiin perheisiin lapsen synnyttyä. Hyvinvointineuvolan kuusi perhe-
työntekijää tekevät vuosittain noin tuhat kotikäyntiä.

Imatralla oli jo pitkään koulutettu henkilöstöä huolen havaitsemiseen ja sen puheeksi ot-
toon. Huoli lapsen tilanteesta heräsi usein neuvolassa, päivähoidossa, koulussa ja muissa perus-
palveluissa, mutta ammattihenkilöt saattoivat jakaa sen mieluummin keskenään kuin asiakasper-
heen kanssa. Silloinkin, kun asia otettiin puheeksi vanhempien kanssa, ei toivottua muutosta ti-
lanteeseen saatu, koska riittävää tukea perheen arkeen ei ollut saatavissa. Perheet eivät ehkä ilmais-
seet huolen aiheitaan ja tuen tarpeitaan työntekijöille olettaessaan, ettei niihin kuitenkaan voida 
vastata. Vastaanotoilla annettu keskusteluapu koettiin riittämättömäksi, kun tavoitteena oli ai-
kaansaada muutoksia lapsen tai vanhempien käyttäytymisessä, perheen vuorovaikutussuhteissa 
tai uusien toimintatapojen omaksumisessa. 

Lastensuojeluilmoituksia tehtiin asianmukaisesti, mutta perheet eivät aina kokeneet saavansa 
lastensuojelusta konkreettista tukea. Jos taas lastensuojeluilmoituksen kynnys ei ylittynyt, oli hy-
vin sattumanvaraista, saivatko vanhemmat lainkaan tukea. Vuodesta 2008 alkaen Imatralla on kes-
kitytty erityisesti neuvolan perhetyön kehittämiseen. Imatran hyvinvointineuvola palkittiin vuo-
den 2013 Kunnallinen lastensuojeluteko -palkinnolla. Perusteluissa todettiin, että Imatran kau-
punki on onnistunut hyvinvointineuvolallaan panostamaan ennaltaehkäisevään lastensuojelutyö-
hön ja perheiden varhaiseen tukemiseen. Tässä luvussa kuvataan äitiys- ja lastenneuvolan uudis-
tumista lapsiperheiden ja lasten hyvinvointineuvonnaksi (taulukko 1).

Ulla Vehviläinen: 

Imatran hyvinvointineuvola –   konkreettista tukea lapsiperheille
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Taulukko 1. 
Imatran hyvinvointineuvolan kehitys vuosina 2008–2014

Aika Päätös, ohjelma tai toimintamalli

–2008 Vuosia huolta lapsiperheiden/lasten hyvinvoinnista ja palvelujen kyvyttömyydestä vastata perheiden tuen tarpeisiin. 
Yhteistyökokeiluja perheohjaajien ja neuvolapsykologin kanssa.

2008 Päätös hyvinvointineuvolan toiminta-ajatuksen käyttöönotosta ja kuuden perhetyöntekijän palkkaamisesta.

2009 Terveydenhoitajien työpareiksi neuvoloihin kuusi perhetyöntekijää vakinaisiin työsuhteisiin. Työ kohdennetaan lasta 
odottaviin ja alle kolmivuotiaiden perheisiin. Kotikäynneillä kolmiportaista tukea: 

1) Perhetyöntekijän kotikäynti kaikkiin perheisiin raskausaikana sekä lapsen ollessa noin kolmen kuukauden ja  
puolentoistavuoden iässä. 

2) Tukikäynnit tarvittaessa, kun huoli työntekijöillä tai perheellä itsellään herää. 
3) Pitkäkestoista tukea, kotikäyntejä parityönä.

2010 Panostetaan vertaisryhmätoimintaan: uudistettu perhevalmennus. Vahvuutta vanhemmuuteen -ryhmät. Hoivaa ja  
leiki -ryhmät.

2011 Painopisteenä kohdennettu tuki. Kaikille kotikäyntejä vain ensimmäistä lasta odottaviin ja ensimmäisen lapsen  
saaneisiin vauvaperheisiin. Kohdennettu perhetyö laajenee kaikkiin neuvolaikäisten perheisiin.

2012 Perhetyöntekijät ja neuvola-, koulu- ja opiskeluterveydenhoitajat hallinnollisesti sosiaalitoimen perhepalveluihin.  
Vertaisryhmätoimintoihin lisäksi isäryhmä. Päiväkodeille ”omat” perhetyöntekijät.

2013 Perhetyö laajenee alakouluikäisiin, kouluille nimetään ”oma” perhetyöntekijä. Hyvinvointipalveluiden hallinnon  
kokonaisuudistus vahvisti yhteistyötä perhepalveluissa.

2014 Verkostoyhteistyö	laajenee.	Neuvolat	keskitetään	”yhden	katon	alle”.	Yhden	perhetyöntekijän	työpanosta	suunnataan	
syrjäytymisvaarassa olevien yläkoululaisten perheisiin.

Äitiys- ja lastenneuvolasta hyvinvointineuvolaksi
Imatralla yhdistettiin jo 2000-luvun alussa äitiys- ja lastenneuvolatoiminta kokonaisuudeksi, jos-
sa sama terveydenhoitaja tuki perhettä raskauden alusta alkaen lapsen kouluikään saakka. Neu-
voloissa oli vuoden 2009 alussa kuusi terveydenhoitajaa kahdessa eri toimipisteessä. Imatralla ei 
ole ollut nimettyä neuvolalääkäriä. Äitiysneuvolan lääkärintarkastuksista on viime vuosina vas-
tannut terveyskeskuksen gynekologi ja lasten määräaikaistarkastuksista terveyskeskuslääkärit 
osana muuta työtään.

Perusteellisen valmistelutyön jälkeen päätettiin uudistaa äitiys- ja lastenneuvolatoiminta hyvin-
vointineuvolaksi. Käytännössä tämä tarkoitti kuuden perhetyöntekijän rekrytoimista neuvolater-
veydenhoitajien työpareiksi. Tavoitteena oli, että perhe saa riittävästi apua ilman lastensuojelun 
asiakkuutta. Samalla haluttiin varmistaa, että apu olisi saatavilla juuri silloin, kun ilmeni uhkaa, 
että omat siivet eivät kanna eteenpäin. 

Hyvinvointineuvola ei ole ollut hanke, vaan perhetyöntekijän vakanssit saivat heti pysyvän ra-
hoituksen valtuuston päätöksellä vuoden 2009 talousarvioon. Näin tehtäviin saatiin osaavia ja ko-
keneita sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia huhtikuusta 2009 alkaen. Osalla perhetyönte-
kijöistä oli sosiaalialan AMK -tutkinto, ja osa oli psykiatriaan suuntautuneita sairaanhoitajia. 

Johtavaksi periaatteeksi nostettiin perheen vahvuuksien ja itsenäisen suoriutumisen tukeminen. 
Käytännössä tämä tarkoitti auttamista ja ohjausta arjen sujumisessa, kuten asioinnissa, kodin hoi-
dossa ja lasten hoidossa. Erityisesti haluttiin välttää perheitä passivoiva riippuvuus ammattilais-
tuesta ja sen sijaan edistää heidän voimaantumistaan tarjoamalla tukea vain siinä määrin kuin kul-
loinkin oli tarpeen. Vanhempien kasvatusvastuuta ei haluttu kyseenalaistaa, vaan edistää heidän 
mahdollisuuksiaan riittävän hyvään vanhemmuuteen. Lapsen ja perheen ongelmien sijaan keski-
tyttiin perheen voimavaroihin. 
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Hyvinvointineuvolan perhetyötä kehitettiin yhdessä perheiden ja neuvolan terveydenhoitajien 
kanssa. Alusta alkaen painopiste oli perheiden kodeissa tehtävässä työssä. Perhetyöntekijöille ei 
osoitettu vastaanottohuoneita. Yhteisessä työtilassa oli mahdollisuus kirjaamiseen. Lähiesimiehe-
nä toimi neuvolan osastonhoitaja. Kehittämistä seurasi ja ohjasi monialainen ohjausryhmä, johon 
kuului sosiaali- ja terveystoimen ja sivistystoimen ylintä johtoa. 

Terveydenhoitajat ja perhetyöntekijät kehittivät työparityöskentelyään viikoittaisissa palavereis-
sa. Heidän tukenaan oli aluksi monialainen asiantuntijaryhmä, joka rajattiin sittemmin lastensuo-
jelun sosiaalityöntekijän ja perheneuvolan psykologin konsultaatiotiimiksi. Toimintamallin va-
kiintuessa säännöllisesti kokoontuvan asiantuntijatiimin sijaan nähtiin paremmaksi kutsua tarvit-
taessa koolle monialainen verkosto, johon myös perhe itse voi osallistua. 

Hyvinvointineuvolan henkilöstön tiimikokouksissa muokattiin toimintatapoja ja kehitettiin 
muun muassa vertaisryhmätoimintaa. Myös perhetyöntekijöiden keskeisissä viikkopalavereissa 
muun ohella suunniteltiin perhetyön menetelmiä ja työparitoimintaa. Ryhmätyönohjaus perhe-
työntekijöille on ollut säännöllistä koko hyvinvointineuvolan ajan. 

Huoli perinteisen neuvolan imagosta 
Hyvinvointineuvolaa suunniteltaessa ja vielä toiminnan käynnistyttyäkin monet päättäjät ja am-
mattilaiset olivat huolissaan neuvolan imagosta. Kysyttiin, alkavatko perheet vierastaa neuvolaa, 
kun siellä työskentelee ”sossuja”. Saako neuvola samanlaisen leiman kuin lastensuojelu? Kuinka 
perhetyöntekijä voi mennä käymään jokaiseen perheeseen? Eikö sitä koeta loukkaavana niin sa-
notuissa tavallisissa perheissä? Myös terveydenhoitajat olivat jossain määrin huolestuneita siitä, 
mitä tuleman pitää. 

Nämä huolet osoittautuivat aiheettomiksi. Perhetyöntekijät otettiin vastaan yhtä luontevasti 
kuin muukin neuvolapalvelu. Terveydenhoitajien ja perhetyöntekijöiden parityö lähti jouhevasti 
käyntiin. Perinteinen ammattikuntaisuus nosti hetkittäin päätään, ja terveydenhoitajat kokivat 
epävarmuutta omaa työtään kohtaan osoitetusta arvostuksesta. Tämä johtui osittain siitä, että jul-
kisuudessa ymmärrettiin usein hyvinvointineuvolan olevan yhtä kuin perhetyöntekijät. Arjessa 
yhteistä työtä hiottiin kuitenkin hyvässä hengessä toinen toisiinsa tutustuen ja monialaista osaa-
mista arvostaen. 

Terveydenhoitajat markkinoivat uudistuneen toimintatavan perheille luontevana osana neuvo-
lapalveluja. Tutun ”neuvolatädin” vastaanotolla perheelle esiteltiin perhetyöntekijä ja tämän rooli 
kaikkien neuvola-asiakkaiden tukena. Perheet luonnollisesti kyseenalaistivat jonkin verran per-
hetyöntekijän tuloa kotikäynnille, vaikka erityistä pulmaa ei ollutkaan. Vahva luottamus neuvola-
työhön ja sen vapaaehtoisuus toimi hyvänä käyntikorttina, eikä kotikäynneistä kieltäytymisiä juu-
rikaan tullut. Kaikki perheet eivät tosin antautuneet kovin syvällisiin pohdintoihin keskustelun 
pohjana käytettyjen voimavaramittaristojen tiimoilta, mutta tällöinkin edettiin perheen ehdoilla.

Myös perheet markkinoivat palvelua toinen toisilleen. Neuvolakäynneillä kysyttiin, ”milloin se 
perhetyöntekijä tulee meille?” Melko pian perheet alkoivatkin itse ottaa suoraan perhetyönteki-
jään yhteyttä erilaista tukea tarvitessaan. Hyvinvointineuvolan saama positiivinen julkisuus vah-
visti asiakkaiden myönteistä suhtautumista. Joissain ammattilaisissa tämä tosin herätti närkästys-
tä. Hyvinvointineuvolan onnistumisen korostaminen koettiin muun toiminnan vähättelynä.
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Kolmiportaisen tuen malli 
Hyvinvointineuvolassa on pyritty tarjoamaan perheille yksilöllisesti räätälöityä tukea ja samalla 
varmistamaan, että prosessit ovat tasalaatuisia, mallinnettuja ja läpinäkyviä. Perhetyöntekijöiden 
työ jaoteltiin kolmeen tuen tarpeen perusteella porrastettuun työprosessiin (taulukko 1). Tämä 
kolmiportaisen tuen toimintamalli on jatkuvasti uudistunut. Nykyisellään se toteutuu pääpiirteis-
sään seuraavasti:

− Perustyönä perhetyöntekijä tekee kotikäynnin kaikkiin ensimmäistä lasta odottaviin perhei-
siin raskauden aikana ja uudelleen kahden kuukauden aikana lapsen syntymän jälkeen. En-
nen ensimmäistä kotikäyntiä perhetyöntekijä tapaa perheen terveydenhoitajan neuvolavas-
taanotolla. Kotikäynneillä käydään reflektiivisiä keskusteluja vanhemmuudesta 
voimavaramittaristojen (ks. THL/Lapset, nuoret ja perheet/Lomakkeet) pohjalta. Vanhem-
pien ja perhetyöntekijän yhteinen arvio perheen voimavaroista ohjaa jatkosuunnitelmaa. 

− Tukikäyntejä tarjotaan, kun perheellä itsellään, terveydenhoitajalla, perhetyöntekijällä tai 
muulla taholla (kuten varhaiskasvatus tai koulu) on herännyt huoli perheen tilanteesta. Ko-
tikäyntejä (kesto 2–3 tuntia) tehdään 1–5 kertaa perheen tarpeen mukaan, osa perhetyönte-
kijöiden parityönä. Käyntien perusteella arvioidaan jatkotuen tarve. Menetelminä käytetään 
esimerkiksi Lapset puheeksi -keskusteluja (Solantaus 2014) ja verkostotyötä. Myös palve-
luohjaus kuuluu perhetyöntekijöiden tehtäviin. 

− Intensiivinen perhetyö tehdään perhetyöntekijöiden parityönä. Se perustuu perheen, perhe-
työntekijän ja terveydenhoitajan yhdessä laatimaan tavoitteellisen perhetyön suunnitelmaan, 
jossa keskitytään perheen vahvuuksien etsimiseen ja voimavarojen tukemiseen. Perhetyön-
tekijöiden monipuolista asiantuntijuutta suunnataan joustavasti perheiden tarpeiden mu-
kaan työparia valittaessa. Kotikäyntejä (kesto 2–3 tuntia) tehdään perheen tarpeen mukaan 
1–5 kertaa viikossa, myös aamu- ja iltakäynteinä. Perheen kanssa työskennellään riittävän 
pitkäjänteisesti. Tavoitteiden saavuttamista seurataan väliarvioinneilla ja tarvittaessa työtä 
suunnataan uudelleen.

Tuen jatkuvuus on tärkeää. Sekä tukikäynnit että perhetyön jaksot voivat tarvittaessa toistua. 
Perheen muuttaessa Imatran kuntarajojen sisällä perhetyöntekijä pysyy samana, vaikka neuvola-
piirin terveydenhoitaja vaihtuisikin. Perheen on helppo ottaa yhteyttä tuttuun työntekijään myö-
hemminkin, jos pulmia arjen sujumisessa tulee vastaan. Perhetyöllä tuetaan vanhemmuutta esi-
merkiksi silloin, kun 1) isäksi ja äidiksi tulemista ei ole suunniteltu eivätkä puolisot ole ehtineet 
valmistautua siihen, 2) uusperheen tai yksinhuoltajaperheen arjen sujumisessa on haasteita, 3) 
perheessä ilmenee lähisuhdeväkivaltaa tai sen uhkaa, 4) vanhempien parisuhteessa ilmenee kriisi 
tai 5) vanhemmat päätyvät eroon. 

Kotikäyntien lisäksi hyvinvointineuvola tarjoaa vanhemmille monipuolista ryhmämuotoista tu-
kea, johon perheet ovat osallistuneet innokkaasti. Terveydenhoitajan ja perhetyöntekijän parityö-
nä järjestetään kaikille ensimmäistä lastaan odottaville vanhemmille avoimia perhevalmennus-
ryhmiä. Perhetyöntekijätyöparit vetävät suljettuja vertaisryhmiä: Vahvuutta vanhemmuuteen 
-ryhmiin kutsutaan ensimmäisen lapsen saaneita perheitä, varhaista vuorovaikutusta vahvistaviin 
Hoivaa ja leiki -ryhmiin äiti–vauva-pareja. Isäryhmien vetovastuussa on miestyöparina hyvin-
vointineuvolan perhetyöntekijä ja lastenkodin ohjaaja. Perhetyöntekijät ovat lisäksi osallistuneet 
perheneuvolan järjestämiin eroryhmä- ja perhekuntoutustoimintoihin. 
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Hyvinvointineuvolan kautta voidaan perheille saada jonkin verran maksutonta kotipalvelua, 
josta vastaavat lastensuojelun perhetyön kodinhoitajat. Myös neuvolan perhetyöntekijät tarttuvat 
kotikäynneillä tarvittaessa rättiin tai imuriin tai hoitavat lyhyen aikaa vauvaa, jotta vanhemmat 
saavat lepohetken. Toiminnallisuus tukee keskusteluapua. Puuron keiton lomassa perheen omas-
sa keittiössä voi käsitellä kipeitäkin äitiyteen tai parisuhteeseen liittyviä tuntemuksia luontevam-
min kuin neuvolan vastaanotolla. Tästä linjauksesta käytiin perhetyöntekijöiden kanssa hyvin-
vointineuvolan toiminnan käynnistyttyä pitkään keskusteluja. Ammattikorkeakoulututkinnon 
suorittaneilla ammattilaisilla oli tarve tehdä selvä raja kotipalvelun ja perhetyön välille. Yhteinen 
ymmärrys kuitenkin löytyi ja miellettiin, että palvelun sisällön määrittelee perheen tuen tarve, ei 
ammattikunnan määrittelemä toimenkuva. 

Hyvinvointineuvola tekee tiivistä yhteistyötä lastensuojelun sosiaali- ja perhetyön sekä perhe-
neuvolan kanssa. Yhteistyötä varhaiskasvatuksen ja koulun kanssa on kehitetty esimerkiksi ni-
meämällä kullekin päiväkodille ja alakoululle ”oma” perhetyöntekijänsä, johon voi ottaa tarvit-
taessa yhteyttä. Verkostoyhteistyössä aikuisten mielenterveys- ja päihdepalveluiden kanssa toimi-
taan silloin, kun vanhempia motivoidaan hakeutumaan niiden piiriin tai heillä jo on niihin asiak-
kuus. Yhteistyökumppaneina ovat myös seurakunta, Ensi- ja turvakoti, Pelastakaa lapset -järjestö 
sekä Etelä-Karjalan Martat.

Perhetyön asiakkuuden rakentuminen
Hyvinvointineuvolan alkuvaiheessa ajauduttiin nopeasti keskusteluun siitä, mitkä perheet kuulu-
vat hyvinvointineuvolan perhetyön piiriin. Pelättiin, että neuvolan perhetyön asiakkaaksi tulee 
 liian ”vaikeita” perheitä, niitä ”lastensuojeluperheitä”. Oli vahva paine suunnata työ seulomaan 
esiin riskiperheet ja ohjaamaan ne erityispalveluihin. Näin aluksi toimittiinkin, perhetyöntekijät 
tekivät kotikäynnin kaikkiin perheisiin raskauden aikana, uudelleen vauvan ollessa muutaman 
kuukauden ikäinen ja kolmannen kerran lapsen ollessa puolitoistavuotias. Aluksi perustyön osuus 
oli noin 70 prosenttia asiakastyöstä. Vuodesta 2011 alkaen perhetyötä suunnattiin yhä enemmän 
niille perheille, joiden voimavaroja vahvistamalla pystyttäisiin ehkäisemään painetta kääntyä eri-
tyispalvelujen suuntaan. Vuonna 2013 perustyön osuus oli vähentynyt noin 20 prosenttiin perhe-
työntekijöiden kotikäynneistä.

Hyvinvointineuvolan asiakkuus ei sulje pois muita tukitoimia. Perhe voi olla samanaikaisesti 
esimerkiksi lastensuojelun tai perheneuvolan asiakkaana. Verkostojen monialaisella yhteistyöllä 
voidaan tuottaa perheille kulloinkin tarpeellisimmaksi arvioitua tukea. Palveluverkosto saattaa 
näyttäytyä perheelle vaikeaselkoisena ja hajanaisena, jolloin perhetyöntekijä voi toimia palveluoh-
jaajana. 

Hyvinvointineuvolan käynnistyessä perhetyötyö rajattiin lasta odottaviin ja alle kolmevuotisten 
lasten perheisiin. Pian huomattiin, etteivät perheiden tuen tarpeet yleensä häviä lasten siirtyessä 
päiväkotiin tai kouluun. Toimintaa on laajennettu asteittain ensin kaikille alle kouluikäisten lasten 
ja vuodesta 2013 alkaen myös alakouluikäisten lasten perheille. Perhetyöntekijöiden huoli liiasta 
kuormittumisesta asiakasryhmän kasvaessa osoittautui turhaksi. 

Yhden perhetyöntekijän resurssia suunnattiin vuoden 2014 alusta niille yläkouluikäisille, joilla 
oli erityisiä vaikeuksia peruskoulun suorittamisessa, eikä niitä koulun tukitoimilla saatu autetuk-
si. Alustavat kokemukset ovat olleet rohkaisevia. 



204

Kirjaaminen ja tilastointi
Hyvinvointineuvolan perhetyöntekijät ovat kirjanneet tekemänsä työn asiakkaan potilasasiakirjan 
terveys-effica-osioon. Aikaisemmin kirjaukset tehtiin kotihoidossa käytössä olleille KHTOTS- ja 
KHTIIV-lehdille. Tietojärjestelmäpäivityksen jälkeen siirryttiin käyttämään TH-lehteä, jolle myös 
terveydenhoitajat asiakastyönsä kirjaavat. Kotikäynnit tilastoidaan kolmiportaisen tuen mukaises-
ti, lisäksi erilaiset ryhmätoiminnot ja mahdolliset muut toiminnot omiin ryhmiinsä. 

Perhetyön tilastointi on koettu hankalaksi, eikä järjestelmän tuottamaan seurantatietoon olla 
vieläkään tyytyväisiä. Tietojärjestelmä ei tunnista perhettä vaan yksittäiset henkilötunnukset, joi-
den pohjalta ei pystytä tekemään perheyhteenvetoja. Sama henkilö tai saman perheen jäseniä voi-
daan tilastoida kaikille kolmiportaisen tuen tasoille ilman, että siitä saadaan seurantatietoa – to-
dennäköisesti näin useinkin on. Toiminnan suunnittelun, vaikuttavuuden arvioinnin ja edelleen 
kehittämisen kannalta perhetason tieto olisi välttämätöntä. 

Vuoden 2013 tilastoidun työn mukaan perhetyöntekijöiden toiminta painottui tehtyjen linjaus-
ten mukaisesti. Yhteensä noin tuhannesta kotikäynnistä 17 prosenttia oli perustyön käyntejä, 44 
prosenttia tehostetun tuen käyntejä ja 39 prosenttia erityisen tuen eli perhetyön kotikäyntejä. 
Määrällisesti tehostetun tuen käyntejä tehtiin 2,5 ja erityisen tuen käyntejä 7,5 kutakin tilastoitua 
henkilötunnusta kohden.

Kokemuksia viideltä vuodelta
Imatralainen hyvinvointineuvola on lyhyen historiansa aikana muuttunut ja kehittynyt strategis-
ten valintojen, toiminnan jatkuvan reflektoinnin, henkilöstön ammatillisen intuition ja perheiden 
tarpeiden kautta. Kuvassa 1 esitetään markkinointilähtöisen tutkimuksen (Raisamiina Rimpelä 
2014) tuottama kuvaus hyvinvointineuvolan kehitysprosessista. 

Kuva 1. Imatran hyvinvointineuvolan kehitysprosessi markkinointitutkimuksen kehyksessä 
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Vaikka hyvinvointineuvolan ideasta oli keskusteltu jo vuosia ja sitä oli useissa kunnissa kokeil-
tu (Rimpelä 2007), toiminnalle ei kuitenkaan ollut valmista yleisesti hyväksyttyä mallia. Täysin 
tyhjästä ei Imatralla lähdetty liikkeelle, sillä muutamina edeltävinä vuosina oli karttunut kokemus-
ta yhteistyöstä lastensuojelun perheohjaajien ja neuvolapsykologin kanssa. Niiden myötä sekä 
henkilöstö että asiakkaat olivat jo aikaisemmin jossain määrin tutustuneet monialaiseen toimin-
tatapaan. 

Perhetyön tulokset näkyvät perheissä vähitellen. Luottamuksellinen yhteistyö vahvistuu ajan 
kanssa ja vaatii joskus useitakin tukitarjouksia. Tämä on luonnollista, sillä paljon tukea tarvitse-
villa perheillä saattaa olla negatiivisia kokemuksia tai pettymyksiä eri viranomaisten toiminnasta. 
Kun omat voimavarat ovat vähäiset, usko tilanteen paranemiseen voi olla koetuksella eikä aina ole 
voimiakaan ottaa mitään lisää vastaan. Juuri näissä tilanteissa on tärkeää viedä konkreettinen tuki 
kotiin. Joskus on kuitenkin vaikeaa saada perheitä motivoitumaan pitkäkestoiseen perhetyöhön. 
Usein näissä tilanteissa tuen tarve liittyy perheenjäsenen päihteiden käyttöön tai mielenterveys-
pulmiin. Lapsen edun mukaisesti työskentely laajenee tarvittaessa yhteistyöhön lastensuojelun 
palveluiden kanssa.

Neuvolan perhetyön vaikuttavuuden arviointi on haasteellista, koska perheen hyvinvointiin vai-
kuttavat niin monet muutkin tekijät. Onnistumisena näkyy esimerkiksi parisuhteen kriisien työs-
täminen puolisoiden kanssa niin, että orastanut ero vältetään tai eroon päädyttäessä kummankin 
vanhemman suhde lapsiin saadaan säilymään. Joskus vaikutukset näkyvät esimerkiksi, kun perhe 
pyytää tukea uuteen pulmaan ja todetaan, että aikaisemmin mallinnettu tilanne sujuu jo. Erityi-
sen tärkeää on, että perheet ovat oppineet ottamaan tukea vastaan varhaisemmassa vaiheessa. 

Terveydenhoitajat ovat viiden vuoden aikana omaksuneet hyvin uudet monialaiset toimintata-
vat. Perhetyö täydentää neuvolatoimintaa eikä heikennä sen arvostusta tai terveydenhoitajan roo-
lia. Vuoden 2014 keväällä koko hyvinvointineuvola yhdistyi saman katon alle, mikä lujitti yhdessä 
työskentelyä entisestään. Perhetyöntekijöiden tuki on nyt entistä joustavammin perheiden ulottu-
villa. 

Neuvolan asiakasperheet ovat ottaneet hyvinvointineuvolan perhetyöntekijät jopa yllättävän hy-
vin omakseen. Neuvolapalvelut ovat monipuolistuneet ja tulleet lähemmäs perheiden arkea. Per-
heiden osallisuus on vahvistunut, ja toiminta on moniäänisempää kuin aikaisemmin. Perheet tuo-
vat tuen tarpeitaan esille, ja useimmat ottavat tarjottua tukea vastaan. Hyvinvointineuvolan lei-
maamattomuutta pidetään tärkeänä (”hyvä että kaikilla käy”). Vanhemmat pitävät tärkeänä tuen 
konkreettisuutta (”en mie jaksa ainakaan keskustella”). Toisaalta he odottavat työntekijöiltä myös 
arkaluontoisten, vaikeaksi koettujen asioiden käsittelyä. Suora puhe koetaan perhettä kunnioitta-
vana ja herättää luottamusta. Ei toimita perheen ohi, vaan yhdessä heidän kanssaan.

Perheet ovat antaneet myönteistä palautetta perhetyöntekijöiden vetämistä vertaisryhmistä 
strukturoituine sisältöineen (…ryhmä on ollu tosi hyvä… muittenki vauvat itkee, ei se ookaan 
miun osaamattomuutta…). Henkilökohtainen kutsu on rohkaissut osallistumaan ryhmiin (...hyvä 
kun ne tuli kotiin sitä esittelemään, niin uskalsin lähtee mukaan…).

Lastensuojelussa pikkulapsiperheiden asiakkuudet ovat vähentyneet. Vuonna 2013 perhetyön-
tekijät tekivät neljä lastensuojeluilmoitusta. Perheneuvolan tuen piiriin lapsiperheitä on pystytty 
ohjaamaan aikaisempaa varhaisemmassa vaiheessa. 
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Kehittäminen jatkuu
Perheet ja toimintaympäristöt elävät muutoksessa, ja sen seurauksena myös tuen tarpeet muuttu-
vat. Hyvinvointineuvolan pitää pystyä vastaamaan perheiden muuttuviin tarpeisiin uudistamalla 
toimintaansa ja palveluaan joustavasti. Samalla tulee huolehtia siitä, ettei henkilöstö väsy jatku-
vaan kehittämiseen. Uudistumisen rinnalla on tärkeää säilyttää tietty pysyvyys. Erityisen tärkeää 
on tukea henkilöstöä perustehtävässään hallinnollisten muutosten sekä esimies- ja henkilöstö-
vaihdosten yhteydessä. 

Yhteistyötä perheiden kanssa vahvistetaan myös palveluiden kehittämisessä ja arvioinnissa. On 
tärkeää kysyä asiakkaalta, ”meneekö tuki tueksi” eli vastaako saatu tuki perheen tarpeisiin. Per-
heeltä itseltään tulee kysyä, mitä tukea se tarvitsisi sen sijaan, että tarjotaan sitä, mitä palvelujär-
jestelmällä on tarjolla. Erityisesti moninaista ja pitkäkestoista tukea tarvitsevien perheiden koh-
dalla kehittämistyön tavoitteena on ”lisää samaa” -ajattelusta ”sopivasti toisin” -toimimiseen. 

Käytännön työssä asiakaslähtöisyys toteutuu yhdessä asiakkaiden kanssa laadittujen perhetyön 
suunnitelmien ja konkreettisen toiminnan kautta. Kun hyvinvointineuvolan asiakaslähtöisyyden 
rakentumista tutkittiin palveluntarjoajan näkökulmasta, keskeisiksi elementeiksi nousivat molem-
pien osapuolien näkökulman huomioon ottaminen, luottamus, työntekijöiden asenne asiakaskoh-
taamisissa, läpinäkyvyys sekä saatavuus ja joustavuus (kuva 2).

Kuva 2. Asiakaslähtöisyys Imatran hyvinvointineuvolassa

Asiakaslähtöisyys Imatran
hyvinvoin�neuvolassa

Molempien
osapuolien
näkökulma
huomioon

Luo�amus

Työntekijöiden
asenne
asiakas-‐

kohtaamisissa
Läpinäkyvyys

Saatavuus ja
joustavuus

Hyvinvointineuvolan toimintatapojen, tukikäyntien ja perhetyön prosessien kriittinen arvioin-
ti yhdessä henkilöstön ja asiakkaiden kanssa on tärkeää, samoin kotikäyntien ajoittaminen per-
heelle parhaiten sopiviin aikoihin. Tukikäyntien ja perhetyön sisältöjen ja keskinäisen suhteen tar-
koituksenmukaisuutta tulee tarkastella ja toistuvista tukikäynneistä tulee siirtyä nykyistä jousta-
vammin intensiiviseen perhetyöhön. Perhetyölle asetettujen tavoitteiden saavuttamisen säännöl-
linen arviointi tulee varmistaa. 



207

Asiakaslähtöisyyttä arvioineen tutkimuksen (Raisamiina Rimpelä 2014) mukaan hyvinvointi-
neuvolan työntekijät ja toimintaa johtavat tahot kokivat asiakkaan saaman arvon lisääntyneen ai-
kaisempaan neuvolapalveluun verrattuna. Työntekijöiden mielestä heillä on aikaisempaa enem-
män mahdollisuuksia antaa tukea neuvolapalvelujen lisääntyneen resursoinnin ansiosta. Hyvin-
vointineuvolan yhteistyökumppaneista varsinkin lastensuojelu ja perheneuvola kokivat, että paine 
heidän palveluihinsa oli vähentynyt.

Vaikka asiakkaan mahdollisuudet vaikuttaa saamaansa palveluun ja kehittää sitä arvioitiin hy-
viksi, on asiakasymmärryksen rooli jäänyt epäselväksi tai tiedostamattomaksi (Raisamiina Rim-
pelä 2014). Asiakasymmärrys ja asiakaspalaute ovat vaikuttaneet hyvinvointineuvolan toiminta-
tapojen kehittymiseen ilman, että asiakkaat olisivat olleet suoraan osallisina tässä kehityksessä. 
Palvelun systemaattisessa arvioinnissa ja kehittämisessä asiakkaan ääni tulisikin saada paremmin 
kuuluville. Vaikuttavuuden arviointia varten tulisi löytää yhteinen tapa kartoittaa ja dokumentoi-
da tietojärjestelmiin perheen subjektiivinen kokemus. Suuri haaste on saada tilastoitu työ raport-
teina ulos palvelemaan toiminnan kehittämistyötä ja päätöksenteon ratkaisuja. 

Perhepalveluiden kokonaisuuden hahmottaminen, yhteisten palveluprosessien mahdollisuuk-
sien ja toisaalta sektoroituneen palvelujärjestelmän ”esteiden” tunnistaminen ja tunnustaminen 
ovat välttämättömiä. Ammattikuntakeskeisestä ajattelusta pois oppiminen on vielä kesken. Esi-
miehet tarvitsevat palvelujen perhelähtöisessä johtamisessa johdon tukea voidakseen edelleen tu-
kea henkilöstöä, jotta se pystyy tukemaan perhettä.

Neuvolajärjestelmä nauttii perheiden luottamusta, ja perheet arvostavat sen tuottamia palvelu-
ja. Toiminnan vapaaehtoisuus, tasavertaisuus ja maksuttomuus ovat heille tärkeitä. Perheiden nä-
kökulmasta on tärkeää, ettei toimintaan liity hakemuksia, lähetteitä tai jonotusta. Näin tulee olla 
jatkossakin.

Lähteet
Rimpelä, M. Hyvinvointineuvola lapsiperheiden tukena: Ideasta toteutukseen. Moniste. Stakes 2007.
Rimpelä, R. Kundnärhet och kundförståelse i utvecklingen av en kommunal tjänsteinnovation inom hälsovård 

(Asiakaslähtöisyys ja asiakasymmärrys kunnallisen terveydenhoidon palveluinnovaation kehittämisessä.) In-
stitutionen för marknadsföring. Svenska handelshögskolan. Helsingfors 2014. 

Solantaus, T. Toimiva lapsi & perhe. Lapset puheeksi, kun vanhemmalla on mielenterveysongelma. Manuaali ja 
lokikirja. http://www.mielenterveysseura.fi/sites/default/files/materials_files/ lp_manuaali_ja_lokikirja_kun_
vanhemmalla_on_mtr_ongelmia_13112013.pdf

Taajamo, T., Soine-Rajanummi, S. & Järvinen, R. Kehittyykö moniammatillisuus. Raportti Päijät-Hämeen hyvin-
vointineuvolan kehityksestä. VERSO Päijät-Hämeen ja Itä-Uudenmaan sosiaalialan osaamiskeskus. Lahti 
2005.
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Siirtyminen esiopetuksesta perusopetukseen on lapsen koulupolun ensimmäinen nivel-
vaihe. Tampereen kaupunki on 2000-luvulla toteuttanut erilaisia hankkeita, joilla on py-
ritty kehittämään esi- ja perusopetuksen ehyttä ja johdonmukaista kokonaisuutta. Täs-
sä luvussa kuvataan kehitystyön etenemistä ja uusien toimintamallin käyttöönottoa 

koko kaupungissa.

Peppi-hankkeesta uuteen toimintamalliin
Päivähoidon ja perusopetuksen yhteisessä Peppi-hankkeessa (Salmelin & Komonen 2007) etsittiin 
vuosina 2004–2006 uusia toimintatapoja ja yhteistyömuotoja tukemaan lapsen siirtymää esiope-
tuksesta alkuopetukseen. Hankkeen ohjausryhmän esittämä Joustava esi- ja alkuopetus kokeilu-
hanke toteutettiin vuosina 2008–2011. Sen tavoitteena oli luoda joustavia rakenteita ja toiminta-
malleja, joissa huomioitiin lapsen senhetkiset koulunkäyntivalmiudet. Vuonna 2011 alkoi esi- ja 
alkuopetuksen uuden toimintamallin valmistelu ja vuonna 2012 toteuttaminen. Tavoitteena oli 
saattaa kaikki kaupungin esiopetusyksiköt ja koulut tiiviiseen yhteistyöhön yhtenäisen toiminta-
kulttuurin luomiseksi. Viimeiset yksiköt siirtyvät tähän malliin syksyllä 2015. (Taulukko 1.)

Tuija Viitasaari ja Virve Savolainen: 

Kohti ehyttä koulupolkua esi- ja   alkuopetuksessa Tampereella 
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Taulukko 1. 
Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yhteistyön kehittäminen Tampereella vuosina 2004–2015

Aika Päätös tai toimenpide

2004–2006 Peppi-hanke, käytännön toimintamallien kehittäminen yhtenäiselle varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen opin-
polulle
Joustava esi- ja alkuopetuksen kokeiluhankkeen käynnistäminen Peppihankkeen kokemuksia hyödyntäen

2008–2011 Joustava esi- ja alkuopetus hanke
Lapsen/oppilaan yksilöllisyyden huomioon ottaminen koulunkäynnin aloittamisessa ja opetusjärjestelyissä
Moniammatillisen yhteistyön sekä asiantuntijuuden kehittäminen ja hyödyntäminen 
Kasvatuskumppanuuden ja asiakaslähtöisyyden kehittäminen
Varhaisen tukemisen toimintatapojen ja erilaisten tukitoimien kehittäminen
Kustannustietoisuuden lisääminen kehittämällä resurssien joustavaa käyttöä
Oppimisympäristön	kehittäminen

2011–2015 Esi- ja alkuopetuksen kehittämisprojekti
Kehittämissuunnitelma valmis keväällä 2012
Toimintamalli käytössä koko kaupungissa syksyllä 2015

Uuden toimintamallin kehittäminen 
Syksyllä 2011 Tampereen kaupungin varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen tuotantojohtaja aset-
ti esi- ja alkuopetuksen kehittämisprojektin ja nimesi sille projektiryhmän. Projektissa työskente-
li kokopäiväinen projektityöntekijä toukokuusta 2011 vuoden 2013 loppuun. Vuonna 2014 työ-
tehtävät siirtyivät osaksi aluekoordinaattorin tehtävää. Projektiryhmä suunnitteli, valmisteli, ar-
vioi, kehitti ja tiedotti toimintamallista varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen toimijoille sekä 
muille yhteistyötahoille. Projektin päätyttyä vuoden 2014 syksyllä tuotantojohtaja asetti esi- ja al-
kuopetuksen toimintamallin seurantaryhmän, joka osittain jatkaa projektiryhmän tehtävää ja li-
säksi osallistuu OPS2016-työskentelyyn.

Taulukko 2.
Esi- ja alkuopetuksen uuden toimintamallin kehittäminen ja käyttöönotto Tampereella 2010–2015

Vuosi Toiminta

2011 Toimintamallin tavoitteiden määritteleminen, projektityöntekijä. Tavoitteiden esittely rehtoreille ja päiväkodinjohtajil-
le. Yhteistyöparien (koulun alkuopetusluokat ja lähipäiväkotien esiopetusryhmät) valitseminen 12/2011.

2012 Yhteistyösuunnitelman	laatiminen	osana	lukuvuosisuunnitelmaa.	Yhteistyöparien	työseminaarit	ja	yhteiset	infot.	Reh-
tori ja päiväkodinjohtaja muodostavat esiopetusryhmät osana kokonaiskoulupolkua. Tilojen yhteiskäytön suunnitte-
lu. Huomion kiinnittäminen lasten ja vanhempien osallisuuteen. Ensimmäiset yhteistyöparit toimivat uuden toiminta-
mallin mukaisesti.
Toiminnan kehittäminen osana varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen aluetoimintaa.

2013 Yhteistyöparit arvioivat ja kehittävät toimintaa yhteistyösuunnitelman avulla. Alueelliset tapaamiset (toimintamallin 
arviointi	ja	kehittäminen).	Koulupolkujen	suunnittelu.	Uusien	yhteistyöparien	valinta.	Esiopetusryhmät	siirtyvät	pää-
sääntöisesti sellaisenaan kouluun. 
Henkilö-	ja	tilaresurssien	yhteiskäyttö.	Uudet	yhteistyöparit	suunnittelevat	toimintaa	keväällä	ja	toteuttavat	syksyllä.	
Yhteistyöparien työseminaarit.

2014 Asiakastyytyväisyyskysely esiopetusikäisten lasten vanhemmille. Esi- ja alkuopetuksen kehittämisen portaita (kevät 
2014). Alueelliset tapaamiset (toimintamallin arviointi ja kehittäminen). Työseminaarien vakiintuminen osaksi toimin-
nan suunnittelua.
Esi- ja alkuopetuksen kehittämisprojekti päättyy (5/2014). CAF-arviointi. Toimintamallin seurantaryhmän nimeäminen 
2014–2016.

2015 Viimeiset	yhteistyöparit	aloittavat	toiminnan	toteuttamisen.	Seurantaryhmä	arvioi	ja	kehittää	toimintamallia.	Uuden	
opetussuunnitelman (2016) sisältöjen pohdinta.
Alueelliset tapaamiset (toimintamallin arviointi ja kehittäminen). 
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Uuden toimintamallin tavoitteena on esi- ja alkuopetuksen yhteistyö, joka on säännöllistä ja pe-
rustuu opetussuunnitelmaan. Lapsen koulupäivästä muodostetaan kokonaisuus esiopetuksen jäl-
keisen päivähoidon, koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä avoimen varhaiskasvatuksen 
yhteistyönä. Tämä mahdollistaa resurssien joustavan käytön. Päiväkodinjohtajat ja rehtorit johta-
vat yhdessä toiminnan suunnittelua ja arviointia, muodostavat esiopetusryhmät yhteistyössä sekä 
mahdollistavat yhteisen suunnitteluajan. Esi- ja alkuopetus järjestetään mahdollisuuksien mukaan 
yhteisissä tiloissa. 

Työntekijät muodostavat tiimin, ja siinä jokaisella on tehtäväkuvan mukainen vastuu toiminnan 
suunnittelussa ja toteutuksessa. Kasvattajien moniammatillisuus ja määrä antavat mahdollisuuden 
samanaikaisopetuksen järjestämiseen ja oppimisryhmiin jakamiseen. Yhteistyö mahdollistaa 
työntekijöiden yhteisen ja tasavertaisen puheen. Se on pohjana pedagogisten käytänteiden luomi-
selle ja toimintakulttuurin kehittämiselle. Moniammatillinen yhteistyö tukee kunkin työntekijän 
omaa ammatillista kehittymistä ja oman työn arviointia. Kasvattajille on tarjolla vertaistukea uu-
sien opetuskäytänteiden kokeilemiseen ja käyttöönottoon.

Tiimi laatii yhteistyösuunnitelman osana niin esiopetuksen kuin perusopetuksen lukuvuosi-
suunnitelmaa. Moniammatillinen tiimi mahdollistaa lasten havainnoinnin, ja yksittäisestä lapses-
ta saadaan useamman kasvattajan näkemys, joka tukee lapsen yksilöllistä huomioimista. 

Toimintaa arvioidaan säännöllisesti, vähintään kaksi kertaa vuodessa. Arvioinnin ja kehittämi-
sen tukena ovat yhteistyölle laaditut esi- ja alkuopetuksen portaat (Tampereen kaupunki 2014). 
Uuden toimintamallin koulutus on osa varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen tuotantoalueen 
koulutussuunnitelmaa. Vuonna 2012 kehittämisprojekti järjesti koulutuspäivän esi- ja alkuope-
tuksen toimijoille yhdessä KELPO-hankkeen kanssa. Lisäksi järjestettiin kaksi Moninainen Suo-
mi koulutusta yhteistyössä Romani-hankkeen kanssa.

Toteutuksessa painottuvat toiminnallisuus ja tutkiminen, kokeileminen ja elämyksellisyys sekä 
leikki. Esi- ja alkuopetuksen aikana lapsi saa positiivisia oppimisen kokemuksia ja onnistumisen 
elämyksiä. Kaikilla lapsilla on oma kotiryhmä (luokka, ryhmä). Toiminnassa lapset jaetaan oppi-
misryhmiin, jonka kokoonpano vaihtuu toiminnan sisällön mukaan. Oppimisryhmät muodoste-
taan mm. siten, että ne tukevat lapsen oppimista ja sosiaalisia tarpeita sekä mahdollistavat eri-
ikäisten lasten vertaistuen. 

Esi- ja alkuopetuksessa luodaan yhteneväiset tuen rakenteet ja mallit, joilla autetaan lapsen yk-
silöllistä etenemistä. Tavoitteena on, että yleinen tuki kattaa suurimman osan lasten tuen tarpeis-
ta. Tuki pyritään mahdollisuuksien mukaan toteuttamaan lapsen lähiesiopetusryhmässä ja lähi-
koulussa. Erityisluokat ovat osana esi- ja alkuopetuksen yhteistoimintaa. 

Laajentaminen koko kaupunkiin
Perusopetuksen aluejohtajat ja varhaiskasvatuksen aluepäälliköt tiedustelivat yksiköiden haluk-
kuutta aloittaa kehitetyn toiminnan toteuttaminen syksyllä 2012. Yhteistyöparin muodostivat jo-
kaisen koulun alkuopetusluokat ja lähipäiväkotien esiopetusryhmät. Ensimmäiset yhteistyöparit 
valittiin joulukuussa 2011. Tavoitteena oli, että vuosittain aloittaa noin kahdeksan yhteistyöparia. 
Ensimmäisenä vuonna halukkaita ilmoittautui 18 yhteistyöparia, jotka kaikki lähtivät mukaan toi-
mintamallin toteuttamiseen. Tämän jälkeen aluepäälliköt ja johtajat ovat suunnitelleet toiminnan 
laajenemista osana aluetoiminnan kehittämistä ja palveluverkkoa. 
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Arviointia ja pohdintaa
Toimintamallin kokonaisarviointia toteutettiin vuosina 2013–2014 CAF-mallin (Common As-
sessment Framework) mukaan. Keväällä 2013 toteutettiin asiakastyytyväisyyskysely esiopetus-
ikäisten lasten vanhemmille ja laatukysely esiopetuksen henkilöstölle. Vuosittaisissa alueellisissa 
tapaamisissa päiväkodinjohtajat, rehtorit sekä esi- ja alkuopetuksen toimijat ovat arvioineet toi-
mintamallia ja tuoneet esiin kehittämiskohteita. Projektiryhmä on kehittänyt toimintaa ja sitä tu-
kevia materiaaleja arvioinnin pohjalta. 

Uuden toimintamallin toteuttamisen johtaminen vaatii yhteisen ajan löytämistä ja yhteisistä ta-
voitteista sopimista. Tämä mahdollistaa työntekijöiden välisen dialogin ja sitoutumisen yhteisiin 
tavoitteisiin. Moniammatillisuus edellyttää eri ammattiryhmien työnkuvan ymmärtämistä ja yh-
teistä kieltä sekä yksikköön sopivan toimintakulttuurin rakentamista. Tärkeää on, että yksiköt ke-
hittävät oman tavan toteuttaa toimintamallia, jossa huomioidaan toimintaympäristö, lasten erilai-
set oppimisvalmiudet sekä lasten ja henkilökunnan määrä. Yhteistyöparit arvioivat toimintaansa 
säännöllisesti yhteistyösuunnitelman ja esi- ja alkuopetuksen kehittämisen portaiden avulla. Jo-
kainen yhteistyöpari kehittää toiminnan toteuttamista vastaamaan lapsiryhmien ja yksittäisten 
lasten tarpeita. 

Esi- ja alkuopetuksen suunnitelmallinen yhteistyö on lisääntynyt. Opettajat kokevat hyvänä tii-
mityöskentelyn ja pedagogiset keskustelut, jotka lisäävät työssä jaksamista. Pääsääntöisesti lasten 
välistä yhteistyötä on kerran viikossa, mutta muutamissa yksiköissä toiminnan määrä on huomat-
tavasti suurempi. Tämän lisäksi yhteistyöparit toteuttavat erilaisia teemapäiviä, tapahtumia ja ret-
kiä. Muutamassa yhteistyöparissa mahdollistetaan yksittäisen lapsen oppiminen joustavasti muus-
sa kuin omassa kotiryhmässä. Esi- ja alkuopetuksen toimijoiden yhteisiä suunnittelupäiviä ja vii-
koittaisia suunnittelupalavereita pidetään tärkeinä, ja ne mahdollistivat työtapojen vakiintumisen 
ja yhteisen keskustelukulttuurin muodostumisen. Tämä kaikki on ollut pohjana uudelle toimin-
takulttuurille. 

Projektityöntekijä osallistui yhteistyöparien ensimmäisiin työseminaareihin ja toimijoiden yh-
teisiin tilaisuuksiin, joissa keskusteltiin toimintamallin tavoitteista ja erilaisista toteuttamistavois-
ta. Tämä toimi pohjana tulevalle yhteistyösuunnitelmalle. Lisäksi tilaisuuksissa esiteltiin eri yh-
teistyöparien toimintatapoja.

Kuva 1. Toimintamallin laajeneminen koulutaloittain
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Lasten jakamisessa pienryhmiin kiinnitetään huomiota heidän yksilöllisiin tarpeisiinsa. Toi-
mies saan ryhmissä kasvattajat havainnoivat lapsia ja suunnittelevat toimintaa sen pohjalta. Oleel-
lista on reagoida lasten yksilöllisiin tarpeisiin ja antaa heille tukea mahdollisimman oikeaaikaises-
ti. Toimintamallista ja toteutustavasta kerrotaan vanhemmille esiopetuksen ja alkuopetuksen van-
hempainilloissa. 

Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset kertovat huoltajien myönteisestä suhtautumisesta uuteen 
toimintamalliin. Vanhemmat ovat olleet tietoisia esi- ja alkuopetuksen yhteistyöstä ja kokeneet, 
että lapsi huomioidaan yksilönä ja saa tarvitsemaansa tukea. (Tampereen kaupunki, varhaiskasva-
tus ja perusopetus 2013.) Mallissa mukana olevat lapset odottavat toimintapäiviä, ja kynnys kou-
lun aloittamisessa on madaltunut. Yhdessä tekemisen kulttuurin harjoittelu ja oppiminen saa vah-
vistusta, kun eri-ikäiset lapset toimivat yhdessä. Henkilöstö on kokenut positiivisena moniamma-
tillisen yhteistyön, ja yhteiset keskustelut ovat auttaneet heitä ymmärtämään toistensa työnkuvia. 
Tavoitteellisen yhteistyön tuloksena syntyy myös turvallinen kasvu- ja oppimisympäristö. 

Esi- ja alkuopetuksen sijainti yhteisissä tiloissa helpottaa yhteistyön toteuttamista. Ennen uutta 
toimintamallia lukuvuonna 2011–2012 koulujen tiloissa sijaitsi 41 prosenttia esiopetusryhmistä. 
Esiopetusryhmiä on lisätty koulujen tiloihin vuosittain mahdollisuuksien mukaan. Lukuvuonna 
2014–2015 kouluilla sijaitsee 64 prosenttia esiopetusryhmistä ja määrää lisätään vuosittain. Uusia 
yksiköitä rakennettaessa huomioidaan esi- ja alkuopetuksen yhteistyö. Pienten lasten koulut (esi-
opetus, alkuopetus) ja pienten lasten yksiköt (varhaiskasvatus, esiopetus, alkuopetus) otetaan huo-
mioon vaihtoehtoina uusia rakennuksia suunniteltaessa.

Sekä esi- että perusopetuksen opetussuunnitelmat uudistuvat vuonna 2016. Tampereella toteu-
tettava esi- ja alkuopetuksen toimintamallin kehittämistyö tukee ja pyrkii vastaamaan OPS-
2016uudistukseen korostamalla lapsen aktiivista toimijuutta monipuolisessa oppimisympäristös-
sä ja vuorovaikutustaitoja. 
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”Koemme tekevämme arvokasta työtä, jolla on kauaskantoisia syrjäytymistä ehkäiseviä vaikutuk-
sia. Kun asiakkaan kanssa yhteistyössä määrittelemme tavoitteet ja palvelun suunnan, heidän tar-
peensa tulevat kuulluksi ja huomioiduksi ja samalla se selkeyttää toimintaamme asiakkaan kans-
sa. Matala kynnys, jalkautuva ote, ratkaisukeskeisyys, asiakaslähtöisyys, myönteisyys ja aika ovat 
työmme suola.” (Nepsy-työntekijöiden tiivistys työstään)

Tampereella panostettiin 2000-luvun alussa merkittävästi lasten ja nuorten syrjäytymisen eh-
käisyyn muun muassa erityistyöntekijöiden sekä erilasten tukitoimien määrää lisäämällä. Erityi-
senä huolena olivat neuropsykiatrisista ongelmista (autismin kirjon häiriöt, ADHD, ADD, kielen-
kehityksen erityisvaikeus, Touretten oireyhtymä, yhdessä nepsy) kärsivien lasten ja nuorten mää-
rän todettu kasvu ja heidän palvelutarpeidensa lisääntyminen. Nepsy-häiriöiden esiintyvyyden li-
sääntyminen 2000-luvun alussa liittyi mitä todennäköisimmin niiden parempaan tunnistamiseen 
(Kaartinen 2011). Näiden lasten ja nuorten kasvatus- ja opetushaasteet näkyivät niin varhaiskas-
vatuksessa ja perusopetuksessa kuin perhetyössä ja terveydenhuollossakin. Vanhempien riittävä 
tukeminen oli suuri haaste kaikille lasten ja nuorten sekä perheiden kanssa toimiville tahoille. 

Palvelut koettiin hajanaisiksi, ja palveluohjauksen puutteet vaikeuttivat tuen saamista ja ohjau-
tumista oikean palvelun piiriin. Vuonna 2008 eri toimijat totesivat, että tavoitteiksi olisi asetettava 

− perustason osaamisen ja toiminnan vahvistaminen
− toimiva palvelukokonaisuus, jossa perustason sosiaali- ja terveystoimi, päivähoito ja perus-

opetus sekä erikoissairaanhoito toimivat saumattomasti yhdessä
− keinotekoisen työnjaon välttäminen
− tietotaidon lisääminen lasten ja nuorten kehitysyhteisöissä
− palveluohjauksen vahvistaminen.
Näiden ajatusten pohjalta syntyi suunnitelma, jolle lasten ja nuorten palvelujen lautakunta päät-

ti hakea Kaste-ohjelmarahoitusta. 
Kaste-rahoituksen turvin toteutettiin Nepsy-hanke vuosina 2009–2011 (Kaljunen 2011) ja sen 

jatkoksi Osaamisverkostoista monimuotoinen tuki lasten ja nuorten kehitysympäristöihin 
(OSMO) -hanke vuosina 2011–2013 (Koponen 2013). Hankkeissa olivat mukana myös Sastama-
lan, Lempäälän ja Pirkkalan kunnat. Nepsy-tukityö vakiinnutettiin 1.11.2013 alkaen osaksi Tam-
pereen kaupungin perheneuvolan toimintaa siirtämällä kaksi vakanssia tuotannon sisällä ja pe-

Sami Keto, Kirsi Kulmala, Elina Pohjankunnas, Sari Salomaa-Niemi, Risto Karttunen 
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rustamalla yksi uusi vakanssi tilaajalta saadulla rahoituksella. Muihin toimintamenoihin ei rahoi-
tusta osoitettu työntekijöiden asettuessa perheneuvolan tiloihin ja sen työnjohdon alaisuuteen.

Nepsy-tukityö – uusi perheneuvolan palvelu 
Toimijoiden kirjo oli laaja varhaiskasvatuksesta, perusterveydenhuollosta, sosiaalipalveluista ja 
perusopetuksesta erikoissairaanhoitoon ja nuorisotoimeen. Yhteistyö- ja kehittämisverkostoissa 
koottiin ja jaettiin tietoa jo valmiina olevista hyvistä käytännöistä, esimerkkeinä tukiluokka Sas-
tamalassa (www.innokylä.fi), vaihtoehtoinen välitunti Tampereella (www.tampere.fi/neptunus) ja 
Lempäälässä, Meidän nuorten käsikirja Tampereella (www.tampere.fi/neptunus), konsultaatio-
kahvila kaikissa kunnissa sekä vertaistukiryhmät vanhemmille Lempäälässä ja Sastamalassa. Ver-
kostoissa jaettu tieto mahdollisti yhteisen oppimisen sekä mallien monistamisen ja käytön myös 
hankekuntien ulkopuolella. 

Kehittämisen ja kokeilujen tuloksena valmistui Tampereen perheneuvolaan uusi palvelukoko-
naisuus (www.tampere.fi/neptunus), jota kutsutaan Nepsy-tukityöksi (kuva 1). Nepsy-tukityö tar-
joaa palveluja tamperelaisille ja orivesiläisille alle 20-vuotiaille lapsille, nuorille ja heidän perheil-
leen sekä työntekijöille neuropsykiatrisissa pulmatilanteissa. Asiakas voi ottaa suoraan yhteyttä il-
man lähetettä. 

Kuva 1. Nepsy-tukityö Tampereen perheneuvolassa

Terveydenhoitaja, lähihoitaja ja varhaiskasvatuksen erityisopettaja muodostavat kolmen työn-
tekijän Nepsy-tukitiimiin. Oman ammatillisen koulutuksensa lisäksi he ovat ratkaisukeskeisiä 
neuropsykiatrisia/ADHD-valmentajia. Työtä tehdään pääsääntöisesti yksin asiakkaan ja tämän lä-
hipiirin kanssa. Asiakastiedot kirjataan Pegasos-potilastietojärjestelmään.

Nepsy-tukitiimin työntekijät edustivat uusia ammattiryhmiä perheneuvolassa. He ovat saaneet 
konsultaatiotukea muun muassa perheneuvolan ja kaupungin nuorisopsykiatrian poliklinikan 
ammattilaisilta sekä lasten ja nuorten poliklinikan lastenneurologilta.
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Useita uusia toimintamuotoja kokonaisuutena 
Nepsy-tukityö koostuu useista toisiaan täydentävistä toimintamuodoista: 

– matalan kynnyksen nepsy-tietokoulutukset 
– monimuotoiset konsultaatiot 
– konsultaatiokahvila
– neuropsykiatrinen valmennus 
– lainaamo ja sähköinen materiaalipankki.
Taulukossa 1 esitetään puolen vuoden ajalta eri toimintamuotojen volyymia havainnollistavia 

lukumääriä.

Taulukko 1. 
Tilastoa Nepsy-tuen toiminnasta marraskuusta 2013 huhtikuuhun 2014

Toiminta Lukumäärä

Yksittäinen konsultaatio 127

Nepsy-terveydenhoitajan	konsultaatio 60

Neuvottelu 34

Viikoittainen puhelinkonsultaatio 62

Muut asiakaspuhelut 635

Valmennus 98

Lainaamo 49

Konsultaatiokahvila 6

Koulutukset,	infot 20

Yhteistyökokoukset 48

 

Nepsy-perustietokoulutusta on järjestetty säännöllisesti vanhemmille ja perheiden kanssa työs-
kenteleville ammattilaisille. Koulutuksen sisältö on kohdennettu erikseen alle kouluikäisiin ja 
kouluikäisiin. Lisäksi järjestetään räätälöityjä koulutuksia. 

Konsultaatiopalvelujen tarjonta on laaja-alaista, ja niissä kertyvää tietoa yhdistetään aikaisem-
piin tukitoimien kartoituksiin. Yksittäisen lapsen ja nuoren konsultaatioon voi kuulua 1–5 tapaa-
mista kotona, koulussa tai päivähoidossa. Nepsy-terveydenhoitaja selvittää lapsen tai nuoren hoi-
dollisen tuen tarvetta syventämällä neuvolan ja kouluterveydenhuollon terveystarkastuksia nep-
sy-asioihin. Konsultaatioihin sisältyy myös havaintokäyntejä kehitysyhteisöihin.

Kerran kuukaudessa jalkaudutaan yhdessä muiden toimijoiden kanssa Nuorten talolle. Puhe-
linkonsultaatioihin muille ammattihenkilöille ja vanhemmille on varattu viikoittainen aika. 

”Konsultaatiokahvila” palveluna on nimike yhteistyötapaamiselle, joka on luonteeltaan vapaa-
muotoinen ja ideoita yhteen kokoava. Tapaamisissa olennaista on ajatusten reaaliaikainen visuali-
sointi, käytännössä esimerkiksi fläppitaululle piirtäen ja kirjoittaen. Konsultaatiokahvilassa muut 
ammattihenkilöt ja vanhemmat voivat yhdessä nepsy-työntekijöiden kanssa jakaa haasteellisen 
nepsy-lapsen tai -nuoren kanssa eteen tulevia ajatuksia ja tilanteita sekä saada ja antaa vertaistu-
kea. Tarvittaessa konsultaatiokahvila jalkautuu kehitysyhteisöihin. 
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Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmennus on kuntouttavaa toimintaa, jonka avulla 
asiak kaan on mahdollista oppia uusia toimintatapoja ja elämänhallintataitoja arjessa selviytymi-
seen. Valmennus on osoittautunut erityisen hyödylliseksi siirtymävaiheissa, esimerkiksi alakou-
lusta yläkouluun siirryttäessä. Valmennus toteutetaan lapsen ja nuoren omassa kasvuympäristös-
sä kotona, koulussa tai päiväkodissa. Valmennus sisältää 5–15 tapaamista.

Lainaamossa on esiteltävänä ja lainattavana nepsy-lapsen tai -nuoren arkea helpottavia välinei-
tä, kuten rentoutumiseen, keskittymiseen ja tarkkaavuuteen sekä toiminnallisuuteen liittyvää ma-
teriaalia. Lainaamo sijaitsee nepsy-työntekijöiden tukikohdassa perheneuvolassa, jonne asiakkaat 
voivat tulla matalan kynnyksen periaatteella kerran viikossa. Materiaalipankki toimii pääasiassa 
netissä hankevaiheessa perustetulla sivustolla www.tampere.fi/neptunus, josta löytyy tietoa, op-
paita ja visuaalista tulostettavaa materiaalia.

Tampereella on koulutettu neuropsykiatrisia valmentajia hankkeen aikana sekä nepsy-tukitoi-
minnan vakiinnuttua. Hankekunnista Sastamala on myös kouluttanut neuropsykiatrisia valmen-
tajia, joita varhaiskasvatus ja perusopetus voivat käyttää nepsy-konsultaatioihin. Lisäksi kunnassa 
järjestetään vuosittain nepsy-ensitietoluentoja ammattilaisille sekä vanhemmille. 

Myös Lempäälä on kouluttanut neuropsykiatrisia valmentajia. Kunnassa järjestetään nepsy-tie-
tokoulutusta lähinnä kasvatus- ja opetushenkilöstölle. Tarjolla ovat nepsy-konsultaatiokahvilat 
huoltajille, vaihtoehtoinen välitunti yhdellä koululla ja nepsy-näytesalkku kokeilumateriaaleineen 
kasvatus- ja opetushenkilöstölle. Lisäksi nepsy-työn koordinointi on osa varhaisen tuen koordi-
naattorin työtehtäviä. Suunnitelmissa on mm. nepsy-lapsen hoitopolun tarkentaminen moniam-
matillisesti ja nepsy-työn tarkempi jäsentäminen. 

Pohdintaa
Nepsy-tukityön kustannusvaikuttavuutta ei ole systemaattisesti analysoitu. Taulukossa esitetään 
toiminnan laajuutta kuvaavia lukumääriä puolen vuoden ajalta. Oman toimintasuunnitelman te-
keminen ja tavoitteiden kirjaaminen onkin todettu tarpeelliseksi, ja niiden täydentäminen kuuluu 
lähitulevaisuuden tehtäviin. Suunnitelma noudattaa Tampereen kaupunkistrategiaa (Kaupun-
kistrategia Yhteinen Tampere – näköalojen kaupunki) ja Lasten ja nuorten terveyspalveluiden ja 
perheneuvolan linjauksia. 

Toiminnan vaikuttavuus on koettu erittäin hyväksi perustasolla (neuvola- ja kouluterveyden-
huolto, varhaiskasvatus ja perusopetus) ja perheneuvolassa. Hankkeiden loppuarvioinnissa asete-
tut tavoitteet katsottiin pääosin saavutetun (Kaljunen 2011; Koponen 2013). Nepsy-perheiden 
kanssa työskentelevien työntekijöiden osaaminen on vahvistunut ja nepsy-ongelmien käsittelyssä 
yleinen epätietoisuus on vähentynyt. Tästä huolimatta tiedon tarvetta on edelleen. Samassa orga-
nisaatiossa perheneuvolan tiimien kanssa molemminpuolinen konsultointi ja yhteiset asiakkuu-
det ovat lisääntyneet.

Nepsy-tukityön sisältöä on jatkuvasti uudistettava ja tiiviimpää linkittymistä perheneuvolan 
muihin palveluihin tarvitaan. Haasteita ovat muun muassa: 

– palveluiden suuri kysyntä. Syyskuusta 2014 lähtien nepsy-tuelle on luotu potilastietojärjes-
telmään jono. Nepsy-työ on vakiintunut Tampereen kaupungin omana toimintana, ja kentäl-
lä tunnetaan hyvin palvelujen sisältö, mikä edelleen lisää kysyntää.
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– kirjaamiskäytännöt (lainsäädäntö rajoittaa sosiaalipalveluiden ja terveydenhuollon rekiste-
rien välistä tiedonsiirtoa)

– toimintaympäristön jatkuva muuttuminen, josta esimerkkinä ovat esiopetuksen ja koulun 
oppilashuollon muutokset oppilas- ja opiskelijahuolto- sekä sosiaalihuoltolain astuttua voi-
maan. 

Kysyntään vastaaminen oikea-aikaisesti aiheuttaa jatkuvasti keskustelua ja tasapainottelua. Ma-
talasta kynnyksestä (konsultaatiopuhelut asiakkaiden kanssa, perustietokurssit, lainaamo) on ha-
luttu pitää kiinni, vaikka erityisosaamista vaativalle työlle (ratkaisukeskeinen valmennus, nepsy-
terveydenhoitajan selvittelytyö) on suuri kysyntä. Esille on noussut tarpeita ajoittaiselle parityös-
kentelylle (ammatillinen tuki, turvallisuustekijät). Monimuotoinen ja moniammatillinen työ tar-
vitsee myös monitoimijaisen tuen, ja toimijaverkostojen ylläpitäminen on tärkeää. 

Nepsy-tukityön perimmäinen ajatus on tuen jalkautuminen lapsen ja nuoren kehitysympäris-
töihin. Esimerkiksi terveydenhoitajan selvittelykonsultaatiossa kokonaiskuva syntyy parhaiten lä-
hellä asiakkaan arkea. Toisaalta on havaittu, että joillekin valmennusasiakkaille perheneuvolan 
rauhallisessa ympäristössä tapaaminen on keskittymisen ja rentoutumisen kannalta parempi vaih-
toehto. Palveluiden toteuttaminen joustavasti ja asiakkaan tarpeiden mukaisesti on siten tärkeää.

Nepsy-tuessa kolmen työntekijän työnkuvaan kuuluu neuropsykiatrinen valmentaminen. Myös 
muissa kaupungin lasten ja nuorten palveluissa työskentelee noin 20 koulutettua neuropsykiatris-
ta valmentajaa. Jatkossa nepsy-tuki pyrkii edistämään myös heidän mahdollisuuksiaan valmentaa 
perustyön ohella. Valmentajat kokoontuvat säännöllisesti pohtimaan sekä valmennuksen teemoja 
että työn organisointia.

Lasten ja nuorten parissa toimivien työntekijöiden hyvä nepsy-osaaminen hyödyttää myös mui-
ta lapsia ja nuoria, koska samat menetelmät helpottavat kaikkien lasten ja nuorten kanssa toimi-
mista, erityisesti jos heillä on sosiaalisten taitojen ja toiminnanohjauksen haasteita. Osa lapsista ei 
tarvitse diagnoosia, koska tulevat autetuiksi oikeanlaisella ohjauksella. Nepsy-tuen työn ansiosta 
perustasolla osataan ottaa lapsen erityispiirteet paremmin huomioon. Nepsy-tuen puoleen voi-
daan kääntyä myös tilanteissa, joissa intensiivisempi tuki on tarpeen.
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Hyvinvoinnin edistämisessä puhutaan yhä enemmän matalalla kynnyksellä saavutetta-
vissa ja hyvin tavoittavissa olevista ehkäisevistä palveluista. Tampereen edellisessä 
(2009) ja nykyisessä kaupunkistrategiassa on painotettu palvelujen tarjoamista ennal-
taehkäisevästi. Nykyinen strategia (2013, 10–13) korostaa yhdessä tekemistä sekä 

asiak kaan kanssa että organisaatiorajat ylittäen. Strategian tasolla tavoite on helposti ymmärrettä-
vissä, mutta käytännössä tulevat esiin eri toimintakulttuurit ja niiden raja-aitojen rikkominen. 

Terveys- ja hyvinvointierojen taustalla olevien moninaisten syiden vuoksi myös niiden ehkäisy 
ja vähentäminen edellyttävät pitkäjänteistä työtä ja hallinnonalojen välistä yhteistyötä (Perälä ym. 
2012, 32). Tampereen kaupungin lapsiperheiden sosiaalipalveluissa on kehitetty ehkäiseviä palve-
luita systemaattisesti reilun kymmenen vuoden ajan. Ehkäiseviä palveluja on erotettu lastensuo-
jelupalveluista myös organisaatiotasolla. Kokemus on osoittanut, että ilman selkeää asemointia or-
ganisaatiossa ehkäisevät palvelut saattavat joutua lakisääteisen lastensuojelun jalkoihin. Tässä lu-
vussa kuvataan, millaisiin tarpeisiin matalan kynnyksen Perhepiste Nopean palvelu kehitettiin ja 
millaisiin organisaatioiden toimintamallien eroavaisuuksiin sen toteuttamisessa on törmätty. Tär-
keimmät kehitysvaiheet on kuvattu taulukossa 1.

Nopea apu muutoksen moottorina
Perhepiste Nopean palvelun syntyhetkillä elettiin tilanteessa, jossa lastensuojeluasiakkaiden mää-
rä oli jatkuvasti kasvanut, kiireellisiä sijoituksia kodin ulkopuolelle tehtiin paljon ja lastensuojelun 
työntekijöiltä tuli viestiä, että lastensuojelun avohuollon tukitoimena tarjottuihin palveluihin oh-
jauduttiin liian myöhäisessä vaiheessa. Syitä lastensuojeluasiakkuuksien ja lasten pahoinvoinnin 
määrän kasvuun on valtakunnallisesti selitetty yhteiskunnan elinkeino- ja perherakenteiden ja 
kasvatuskulttuurin muutoksilla, mutta myös työ- ja perhe-elämän yhteensovittamisen vaikeuksil-
la (Heino 2009; Kinnunen & Mauno 2002; Lämsä 2009; Linnatsalo 2002). Tilanteeseen on lapsi-
poliittisilla toimilla vastattu suuntaamalla yhteiskunnan voimavaroja sektoroituneisiin häiriöpal-
veluihin lapsiperheiden ja lasten hyvinvoinnin edistämisen kustannuksella (Rimpelä 2014). Tämä 
on osaltaan entisestään lisännyt lastensuojelupalveluita tarvitsevien perheiden määrää. 

Tätä taustaa vasten Tampereen lastensuojelussa ryhdyttiin kehittämään työmuotoa, jolla perhei-
tä pystytään auttamaan varhaisemmassa vaiheessa. Perhepiste Nopean työryhmä perustettiin 
vuonna 2004 lastensuojelun avohuoltopalveluiden kokonaisuuteen. Uutta henkilökuntaa ei pal-
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kattu, vaan työryhmän työntekijöiksi valittiin kaksi erityispalveluissa työskennellyttä ohjaajaa ja 
yksi psykiatrinen sairaanhoitaja. Kaikilla työntekijöillä oli pitkäaikainen työkokemus lastensuoje-
lun ja perhetyön tehtävistä. Työryhmän esimiehenä toimi avohuoltopalveluiden vastaava ohjaaja. 

Aluksi asiakkaaksi pääsi vain perheen kanssa työskentelevän työntekijän ohjauksesta. Lasten-
suojelun kehittäjät ja työntekijät pelkäsivät, että asiakkaita hakeutuisi palveluun hallitsematon 
määrä ja varhaisen vaiheen nopean palvelun idea menetettäisiin. Käytännön kokemukset ovat 
osoittaneet pelon aiheettomaksi. Palveluun hakeutumisen kynnystä on madallettu. Ensin perheet 
saivat itse ottaa palveluun yhteyttä puhelimitse. Seuraavaksi mahdollistettiin walk in -palvelu, ja 
lopulta palvelu jalkautui kouluille. Sittemmin palvelu on avattu myös alakoululaisten lasten per-
heille. Tällä hetkellä ainut este asiakkuuteen on lastensuojelun asiakkuus. 

Taulukko 1. 
Perhepiste Nopean kehittäminen 2004–2014

Aika Päätös, hanke, raportti yms. Henkilöstö Asiakkaita

2004 Perhepiste	Nopean	suunnittelu	käynnistyi	lastensuojelun	ammattilaisista	koostuvassa	työ-
ryhmässä.

2004 Toiminta käynnistyi. Asiakkaaksi pääsi toisen työntekijän ohjaamana. Palvelu oli suunnattu 
13–17-vuotiaille nuorille ja heidän perheilleen.

3 19

2005 Lisää	henkilöstöä:	Ohjaaja	ja	oma	vastaava	ohjaaja 5 76

2006 Ei olennaisia muutoksia 5 62

2007 Perheet voivat hakeutua suoraan palveluun puhelimitse. 5 84

2008 Ei olennaisia muutoksia 5 103

2009 Muutto Tampereen keskustaan 5 129

2010 Perhepiste	Nopea	liittyi	osaksi	Ehkäisevän	työn	yksikköä,
Walk in Centre -toiminta käynnistettiin.

5 139

2011 Toiminta	laajeni	alakoululaisille.	Uusi	työpari	yhdelle	alakoululle. 7 142

2012 Ei olennaisia muutoksia 7 128

2013 Toiminta	laajeni	kaikille	koulualueille.	Uusien	ohjaajien	työpisteet	alakouluille. 13 230

2014 Ei olennaisia muutoksia 13 255

2015 Perhepiste	Nopea	osaksi	Perhepalveluiden	palvelukokonaisuutta 13

Perhepiste Nopean palvelua mainostetaan säännöllisesti vanhempainilloissa, koulun sähköisen 
reissuvihon kautta sekä osallistumalla eri tilaisuuksiin ja tapahtumiin. Kuuden ohjaajan sijoittu-
minen fyysisesti koulun tiloihin ja palvelun mainostaminen koulun tukipalveluina on madaltanut 
kynnystä hakeutua palveluun. Pitkäjänteisesti tehty työ on tuottanut tulosta. Tänä päivänä yli 75 
prosenttia on ottanut itse yhteyttä palveluun, ja vuosittaiset asiakasmäärät ovat kolminkertaistu-
neet alkuvaiheeseen nähden. 

Perhepiste Nopean tuki on lyhytkestoista (1–10 tapaamista) ja tiivistä. Ensimmäinen tapaamis-
aika pystytään tarjoamaan viikon sisällä yhteydenotosta. Perheiden itsenäinen hakeutuminen pal-
veluun tai ainakin palvelun vastaanottamisen vapaaehtoisuus vähentää tutustumiseen, luottamuk-
sen hakemiseen ja motivointiin käytettyä aikaa. Tästä johtuen päästään nopeasti työstämään asi-
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oita, joihin perhe kokee tarvitsevansa apua. Jonoja palveluun ei ole syntynyt; edellä mainituista 
syistä asiakasvirta on suuri ja henkilökuntaa on runsaasti suhteessa asiakasmääriin.

Työntekijät pyrkivät työskentelemään parityönä koko perheen kanssa, ja tarvittaessa tapaamisia 
järjestetään eri kokoonpanoilla. Työpari on aina oman yksikön työntekijä. Perhe saa valita tapaa-
mispaikan; tapaamisista noin neljännes järjestetään perheen kotona, vajaa kymmenes esimerkik-
si koulun tiloissa ja loput toimistolla. Työskentelyote on voimavarakeskeinen, dialoginen ja vah-
vasti perheen arkeen kiinnittyvä. Käytetty kieli on arkista ja ohjeet konkreettisia. Tavoitetilan siir-
tymistä arkeen pyritään vahvistamaan keskustelun lisäksi erilaisilla tehtävillä, kaikkien osapuolten 
sitouttamisella ja kotisopimuksilla. 

Asiakaspalautetta
Perhepiste Nopean asiakasperheillä on yleensä perheristiriitoja tai sellaisia lapsen käytökseen liit-
tyviä tekijöitä, jotka ovat laukaisseet halun muutokseen. Myös koulunkäyntivaikeudet ovat olleet 
merkittävä syy tulla palveluun. Kehittämisen alussa tehdyissä asiakashaastatteluissa toivottiin per-
heen senhetkisen tilanteen pysäyttämistä, konkreettisia neuvoja ja uusia toimintatapoja perheen 
arkeen. Vanhemmat toivoivat myös tukea vanhemmuuteensa, välittäjää nuoren ja vanhemman vä-
lisiin keskusteluihin sekä ulkopuolista näkemystä perheen tilanteeseen. (Jarske & Strömberg 2004, 
54.)

Asiakkailta kerätään asiakaspalaute heti työskentelyn päätyttyä ja soitetaan seurantapuhelu puo-
li vuotta työskentelyn päättymisestä. Tätä kautta saadaan tärkeää tietoa palvelun laadusta sekä vai-
kuttavuudesta. Vuoden 2013 asiakaspalaute saatiin 193 perheeltä. Vastausten mukaan perheet ovat 
kokeneet eniten hyötyvänsä keskusteluista, konkreettisista ohjeista sekä työntekijöiden kohtaami-
sen taidoista. Asiakastyytyväisyyskyselyn keskiarvo on ollut yli 9 asteikolla 4–10. Perheet ovat ar-
vioineet oman tilanteensa selkeästi kohentuneen alkutilanteesta. Seurantasoitoista saatujen tieto-
jen mukaan positiivinen kehitys on jatkunut myös työskentelyn päättymisen jälkeen. 

Merkittävyyden arviointia
Palvelun vaikutuksia tai merkittävyyttä on mitattu seuraamalla asiakasperheiden ohjautumista 
lastensuojelun asiakkaaksi. Vuonna 2013 Perhepiste Nopean palvelua sai 230 perhettä. Näistä noin 
neljännes ohjautui lastensuojeluun joko heti työskentelyn päätyttyä tai puoli vuotta työskentelyn 
päättymisestä. Lastensuojeluun ohjautuneiden prosentuaalinen osuus on ollut samansuuntainen 
vuodesta 2011 lukien. 

Vuosittaiset asiakasperheiden määrät on esitetty taulukossa 1. Vuonna 2014 Perhepiste Nopean 
asiakkaista 77 prosenttia hakeutui palveluun itse, 17 prosenttia tuli koulun ohjaamana ja 6 pro-
senttia muiden viranomaisten ohjaamana. Sosiaalipalveluiden ohjauksena asiakkuuteen tuli vain 
muutama yksittäinen asiakas, merkittävin este palveluun ohjaamiselle on lastensuojelun asiak-
kuus. Asiakasmäärät voisivat olla nykyisellä työryhmällä huomattavasti suuremmat. Asiakasmää-
rien kasvun esteenä on ollut monta sisäistä ja ulkoista tekijää. Näyttäisi siltä, että työryhmän asia-
kaskunta on rajautunut liian tiukaksi. Työmuoto ei edelleenkään ole riittävästi kuntalaisten tunte-
ma, eikä yhteistyö ohjaavien tahojen kanssa ei ole riittävän hyvällä tasolla.
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Perhetasolla saadulla avulla on ollut suuri merkitys, mutta Tampereen kokoisessa kaupungissa 
Perhepiste Nopean asiakasmäärillä ei ratkaista lastensuojelun ongelmia. Mittakaava ilmenee seu-
raavilla luvuilla: vuositasolla Tampereella tehdään noin 3 000 lastensuojeluilmoitusta ja noin 1 600 
lastensuojelutarpeen selvitystä. Tehdyllä työllä on kuitenkin kokonaisuudenkin kannalta ollut 
merkitystä siten, että varhaisen työn vaikuttavuus on tehty näkyväksi ja tätä kautta varhaisen vai-
heen palveluita on saatu lisätyksi.

Yhteinen työ työn takana
Palvelujen yhteinen johtaminen vaatii yhdessä sovitut ja selkeät tavoitteet (Perälä ym. 2010). Tar-
ve yhteiseen tekemiseen ja yhteistyöhön on huomattu muuallakin kuin Tampereen kaupungin 
strategiassa. Silti käytännön toiminnassa kulttuurin muutos saattaa viedä vuosia.

Moniammatillisen yhteistyön haasteena on nähty yhteisen johtamisen ja tavoitteen puuttumi-
nen, erilaiset työorientaatiot ja työssä käytetty kieli, lainsäädännön ja työyhteisön sisäisten ja ul-
koisten rajojen asettamat rajoitukset sekä se, että käytännön työtä tekeviä ei ole otettu mukaan ke-
hittämistyöhön (Pärnä & Rannisto 2012; Tuurnas, Hakari & Stenvall 2013, 81–96). Perhepiste No-
pean palvelujen laajentuessa koulujen yhteyteen kesken kouluvuoden 2013 kohdattiin useita yh-
teistyötä hankaloittavia haasteita. 

Kouluilla työskentelevät kuraattorit, koulupsykologit ja terveydenhoitajat olivat tuoneet päättä-
jien tietoon, että asiakastyön paine on suuri ja kouluille tarvittaisiin lisää oman ammattikunnan 
edustajia. Vastauksena tähän kouluille sijoitettiin Perhepiste Nopean ohjaajia. Alkuvaiheessa heil-
le ohjattiin vain vähän oppilaita ja esimerkiksi yhden alueen koululta jättäydyttiin kokonaan pois, 
koska ohjauksia palveluun ei tullut melkein vuoteen. Kun yhden koulun rehtori kutsui ohjaajat 
hetkeksi mukaan oppilashuoltotyöryhmään, kuraattoriedustukselta tuli heti soitto ja asiaa käsitel-
tiin eri kokoonpanoissa useita kertoja. Perhepiste Nopean ohjaajille tehtiin selväksi, että heillä ei 
ole oikeutta osallistua koulun oppilashuoltotyöskentelyyn. Jalkautumisen alkuvaiheessa oltiin ti-
lanteessa, jossa yhteistyön kehittämisen sijaan nähtiin esteitä ja vedottiin organisaatioiden toimin-
takäytäntöjen, sääntöjen ja lainsäädännön asettamiin rajoituksiin. 

Ratkaisua haettiin käymällä keskusteluja esimiestasolla, järjestämällä työntekijöille konsultaa-
tioaikoja ja tekemällä koulun pyynnöstä työtehtäviä, jotka varsinaisesti eivät kuuluneet ohjaajien 
työnkuvaan. Todelliseen yhteistyöhön edettiin kuitenkin vasta yhteisten asiakkaiden sekä onnis-
tuneiden asiakasprosessien kautta. Näiden kautta kouluissa kehittyi uutta yhteistyötä esimerkiksi 
luvattomien poissaolojen vähentämiseksi.

Yhteistyö vaati organisaatioiden raja-aitojen välistä tietoista purkamista, jossa käytettiin myös 
epäsuoraa hivuttautumistaktiikkaa. Tällä hetkellä Perhepiste Nopean palvelu mielletään kouluilta 
tarjottavaksi tukipalveluksi. Ohjausten määrä palveluun on ollut koko ajan kasvussa, ja yhteistä 
kehittämistä tehdään useissa kouluissa. 

Kehitysnäkymiä
Lastensuojelun vaikuttavuutta tutkinut Rousu (2007, 295–296) on peräänkuuluttanut kuntapäät-
täjiltä rohkeutta panostaa lapsiperheille suunnatuissa peruspalveluissa varhaiseen tukeen. Panos-
tus ehkäiseviin palveluihin on inhimillisten syiden lisäksi myös taloudellisesti perusteltavissa. 
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Tampereen lapsiperheiden sosiaalipalveluiden viimeisin merkittävä painopisteen muutos teh-
tiin vuoden 2015 alussa. Perhepalvelujen palvelukokonaisuuden henkilöstö kasvoi yli 130 työnte-
kijään. Perhepalveluissa työskentelee sosiaalityöntekijöitä, ohjaajia, lastenvalvojia, perhetyönteki-
jöitä, palveluohjaajia, psykiatrisia sairaanhoitajia, etuuskäsittelijöitä sekä näiden esimiehiä. Panos-
tamalla varhaiseen tukeen pyritään siihen, että lastensuojelun asiakkuudessa olevien lasten ja per-
heiden osuus vähenisi merkittävästi nykyisestä.

Perhepiste Nopea on yksi perhepalveluiden yksikkö. Sosiaalihuoltolaki (1301/2014) ja lapsiper-
heiden sosiaalipalveluiden organisaatiomuutos tulevat muuttamaan oleellisesti yksikön työtä. So-
siaalityöntekijöiden, ohjaajien ja palveluohjaajien palvelutarpeen arviointityöskentelyn myötä oh-
jaukset Perhepiste Nopeaan eli sosiaalihuoltolain mukaiseen perhetyön palveluun tulevat kasva-
maan huomattavasti nykyisestä. Lisäksi Perhepiste Nopean työntekijät toimivat työpareina asiak-
kaidensa palvelutarpeen arvioinneissa. 

Perhepiste Nopean työntekijöissä tehdyt muutokset herättävät epävarmuutta tulevaa kohtaan. 
Kymmenen vuoden jälkeen työntekijät ovat jälleen tilanteessa, jossa he pelkäävät, että asiakasmää-
rien kasvun myötä varhaisen vaiheen nopean palvelun idea menetetään. Suoraan asiakastyöhön 
käytetyn ajan lisäämisen ja yksikön sisäisen työparityön purkamisen kautta Perhepiste Nopean 
asiakasmäärät voivat tämän hetkisen tiedon varassa huomattavasti kasvaa ilman henkilöstölisäyk-
siä. Muutos tulee kymmenen työtahdiltaan tasaisen vuoden jälkeen olemaan suuri ja edellyttää 
työntekijöiden mukaan ottamista muutosten suunnitteluun, panostusta lähiesimiestyöhön ja lä-
hiesimiehen hyvinvoinnin huomioimista. 

Perhepalveluissa työskentelevien työntekijöiden määrästä huolimatta uusi sosiaalihuoltolaki ja 
sen tuomat velvoitteet edellyttävät yhteistyön tiivistämistä ja yksilöllisempien palveluiden räätä-
löimistä eri toimijoiden kanssa. Kyse on ensisijaisesti asiakaslähtöisyydestä. Asiakkaan tilanteen 
peräkkäisten arviointien sijaan asiakkaan tulisi saada tilanteeseensa parhaiten kohdennettua pal-
velua. Tiedon asiakkaan tilanteesta tulisi kulkea toimijalta toiselle yhteisen työn kautta. Yhteistyön 
sivutuotteena odotetaan, että paine henkilöstön jatkuvaan kasvattamiseen vähenee.

Haaste on valtava ja edellyttää työkäytänteiden sekä asenteiden muutosta meiltä kaikilta. Usko 
muutoksen mahdollisuuteen on kuitenkin vahva, ja sen eteen tehdään töitä läpi linjan. Perhepiste 
Nopean tekemän työn kautta perhepalveluissa on kertynyt kokemusta varhaisen vaiheen palvelui-
den vaikuttavuudesta ja myös monialaisen yhteistyön haasteista, ratkaisumalleista ja mahdolli-
suuksista.
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Hämeenlinnassa toteutetun organisaatiomuutoksen tavoitteena oli muodostaa sektori-
rajat ylittävä lasten ja nuorten palvelukokonaisuus, jossa edistetään mm. asiakasläh-
töisyyttä ja asiakkaan osallisuutta. Lisäksi muutoksen pohjana oli Lapsen ja nuoren 
hyvä päivä -kokonaisuus, jossa lähtökohtina ovat tulevaisuuden kehitysyhteisöjen ra-

kentaminen, syrjäytymisen ehkäisy ja tuottavuuden lisääminen. 
Edellä mainitut lähtökohdat sekä resurssien järkevään kohdistamiseen liittyvä pohdinta ja ky-

symys siitä, lisätäänkö nykyisen palvelurakenteen mukaista volyymiä vai lähdetäänkö hakemaan 
uudenlaisia toimintamuotoja, johtivat siihen, että Toppari-pilotti aloitettiin Hämeenlinnassa 2012. 
Pilotissa työ kohdistettiin korjaavien palveluiden piirissä oleviin yläkouluikäisiin nuoriin.

Hämeenlinnan kaupungin lasten ja nuorten lautakunta käyttää noin 5,5 miljoonaa euroa oman 
palvelutuotannon ulkopuolisten palvelujen ostoon. Toppari-pilotissa tutkittiin sitä, onko rahan si-
jainti ostopalveluissa oikeassa paikassa vai onko oikea osoite perheisiin kohdistuvassa työssä 
omassa palvelutuotannossa. Topparissa resurssi haluttiin kohdistaa niihin lapsiperheisiin, jotka 
olivat jo tehostetun tai erityisen tuen palveluiden piirissä. Liikkeelle lähdettiin siis siitä, että jo kor-
jaavissa palveluissa mukana olevien perheiden saamaa tukea muokattaisiin paremmin tuen tar-
vetta vastaavaksi. Lisäksi tavoitteena oli vähentää sijaishuollon käyttöä ja näin siirtää tuen paino-
pistettä raskaimmista palveluista kevyempien palveluiden suuntaan. Pilotin rahoituksen lähtö-
kohtana oli se, että eurot allokoitiin uudella tavalla. Rahoituksen järjestämisessä otettiin tietoinen 
riski palvelun vaikuttavuuden näkökulmasta. Taulukossa 1 on kuvattuna Toppari-pilotin alkami-
nen ja juoksutus.

Jari Pekuri: 

Toppari Hämeenlinnassa:   uusi palvelu nuorille 
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Taulukko 1. 
Toppari-pilotin vaiheita vuosina 2010–2013

Vuosi Toimenpide Huomioita

2010 Keskustelua ostopalvelurahojen tarkoi-
tuksenmukaisesta käytöstä

Ostopalveluresurssi	lähes	kokonaisuudessaan	vain	lastensuojelun	käytössä

2011 Tuottavuuspilotti, jossa 2 perhetyön-
tekijää

Hyvät kokemukset, mutta todettiin, että volyymia pitää lisätä ja tuotteistaa 
palvelu

2011 Loppuvuodesta workshop valmisteilla 
olevan Toppari-pilotin perusteista

Mukana koulun, oppilashuollon, lastensuojelun edustajia. Topparin toimen-
kuvat selkeytyivät.

2012 Toppari-pilotti alkoi Toimintaa tuki ohjausryhmä, rohkaisevia tuloksia

2013 Toppari-pilotti päättyi, toimintamalli 
osaksi palvelutarjotinta

Lastensuojelun ostopalvelun käyttö väheni kaksi ensimmäistä vuosikolman-
nesta. Viimeisen vuosikolmanneksen aikana merkittävä kasvu lastensuojelu-
palvelujen ostossa

Toppari-työ
Toppari-työn kohderyhmänä ovat tuen tarpeessa olevat 12–18-vuotiaat nuoret ja nuorten van-
hemmat. Työ muodostuu neuvonnasta, ohjauksesta ja tuesta. Palvelun piiriin pääsevät ne nuoret, 
joilla on elämänhallinnan vaikeuksia, psyykkisiä ja/tai sosiaalisia vaikeuksia. Toppari-nuoret ovat 
jo erilaisten tukipalveluiden piirissä (tehostettu ja erityinen tuki), mutta perinteisten toimintata-
pojen tilalle on jouduttu etsimään uusia, vaikuttavampia toimintatapoja: 

Yläkouluikäiset nuoret,
– joilla on elämänhallinnan, psyykkisiä ja/tai sosiaalisia vaikeuksia
– joille tehdyn arvioinnin mukaan tarvitaan tukea kolmen koon alueella (kotona, koulussa ja 

kavereiden kanssa sosiaalisissa suhteissa)
– jotka eivät tule autetuksi koulun yleisen, tehostetun tai erityisen tuen keinoin
– joille terveydenhoitajan, nuorisotyöntekijän tai kuraattorin keskustelutuki ei ole riittävää
– joiden perheen kokonaistilanne arvioinnin perusteella vaatii työskentelyä.
Luokalta yläkouluun siirtyvät ja 6.-luokkalaiset, joilla ennakoitavissa em. vaikeuksia yläkouluun 

siirryttäessä, sekä 16–18-vuotiaat nuoret, 
– joilla on elämänhallinnan, psyykkisiä ja/tai sosiaalisia vaikeuksia
– joiden tilannetta on arvioitu Enoilla, nuorten terveysneuvonnassa, Ankkurissa, nuorisopsy-

kiatrian poliklinikalla tai lastensuojelussa, ja tarvitaan työpari työskentelyyn
– jotka eivät ole jonkin oppilaitoksen opiskelijahuoltopalveluiden piirissä.
Toppari-työn lähtökohtana on kolmen K:n periaate: koti, koulu ja kaverit. Työskentely tapahtuu 

nuoren omassa elinympäristössä, ja työskentelyyn otetaan mukaan myös koti ja kaverit. Topparis-
sa tehdään toimintasuunnitelma yhteistyössä nuoren ja perheen kanssa saatujen tietojen perus-
teella. Työskentely on moniammatillisesti tehdyn suunnitelman mukaista ja tarvittaessa hyvinkin 
intensiivistä (tapaamiset 1–5 kertaa viikossa). Suunnitelman valmistuttua Toppari toimii eikä 
suunnittele.

Ennen Topparin asiakkaaksi pääsyä pitää olla ”näyttöä” siitä, että muut kunnan tarjoamat var-
haisemman tuen palvelut eivät ole kyenneet antamaan riittävästi tarvittavaa tukea. Topparin asiak-
kaaksi ei siis tulla ”puskista” vaan suunnitelmallisesti, esimerkiksi koulujen oppilashuoltoryhmien 
kautta.
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Palvelun sisältö
Mukaan pyytävä taho arvioi nuoren tilanteen ja täyttää mukaan pyyntölomakkeen yhdessä nuo-
ren ja perheen kanssa. Asiakastiimissä käydään läpi tulossa olevien asiakkaiden tilanteet ja sovi-
taan työntekijät. Mukaan pyytävän tahon työntekijä on yhteydessä perheeseen ja muuhun verkos-
toon aloituksesta. Mukaan pyytävän tahon työntekijä toimii yhdyshenkilönä ja työparina. Aloitus-
vaiheessa sovitaan tavoitteet ja työskentelytavat. Työskentelyn aikana tavoitteet tarkentuvat. Myös 
muiden työntekijöiden roolista sovitaan.

Työskentely tapahtuu nuoren omissa toimintaympäristöissä. Keskustelun rinnalla käytetään toi-
minnallisia menetelmiä nuoren kiinnostuksen kohteiden mukaisesti. Nuoren asioissa vanhempia 
tavataan aina tilanteen arvioimiseksi ja nuoren tukemiseksi. Työskentely voi sisältää myös van-
hempien jaksamisen ja vanhemmuuden tukemista sekä perheen vuorovaikutuksen vahvistamista.

Topparitiimi on muodostettu neljästä työntekijästä (kaksi psykiatrista sairaanhoitajaa ja kaksi 
sosiaaliohjaajaa). Lisäksi tiimi saa psykologiresurssia kaupungin perheneuvolasta. Pilotin tukena 
toimi ohjausryhmä, joka seurasi työskentelyn etenemistä sekä otti kantaa siihen, mihin suuntaan 
toimintaa kehitetään. Toppari-tiimistä nuorelle nimetään vastuutyöntekijä, joka pitää yhteyttä yh-
teistyökumppaneihin. Työskentelyyn kuuluu väliarviointi, loppuarviointi ja seuranta. Topparitii-
mi työskentelee perusterveydenhuollon, koulun, nuorisopalveluiden, lastensuojelun ja erikoissai-
raanhoidon rajapinnoilla. Työn tavoitteena on nuoren elämänhallinnan taitojen ja hyvinvoinnin 
vahvistuminen ja lisääntyminen, vanhemmuuden vahvistuminen ja perheen sisäisen vuorovaiku-
tuksen muuttuminen myönteiseen suuntaan.

Toimiva tapa työskennellä nuorten kanssa
Topparipilotissa vaarana oli, että pelikentän uudet toimijat alkavat toimia kuten muutkin. Vanhat 
toimintatavat vetävät herkästi mukaansa, ja muutosvaiheessa on houkutus hypätä mukaan van-
haan ja tuttuun. Tämä asettaa haasteen niin yksittäiselle työntekijälle kuin hänen esimiehelleen-
kin. Tästä syystä on tärkeää määritellä, mitä uusi palvelu sisältää, eli palvelu pitää tuotteistaa. Van-
halla toimintatavalla on suuri imu.

Jo varhaisessa kaksivuotisen vaiheessa Toppari-tiimissä ja ohjausryhmässä syntyi käsitys siitä, 
että uusi työskentelytapa oli oikea. Toiminta sai hyvää palautetta niin perheiltä ja nuorilta kuin 
muiltakin yhteistyökumppaneilta. Erityisesti kolmen K:n lähtökohta osoittautui oikeaksi työsken-
telyn lähtökohdaksi. Työskentelyyn oli tarkoituksenmukaista ottaa mukaan myös nuoren van-
hemmat eikä vain keskittyä ”ilmiongelman” eli nuoren tukeen. Voimakkaistakin itsenäistymispyr-
kimyksistä huolimatta nuori tarvitsee läheisverkoston tukea haastavissa elämäntilanteissa, ja tässä 
prosessissa työntekijällä voi olla hyvinkin merkittävä rooli. 

Topparityön tuloksena vältettiin 3–4 nuoren laitossijoitus. Lisäksi onnistuttiin tukemaan nuo-
ria, jotka muuten olisivat todennäköisesti siirtyneet lastensuojelun asiakkaaksi. Toki tässä on 
muistettava, että Toppari toimi osana palveluverkostoa ja tulokset ovat koostuneet eri toimijoiden 
yhteistyöstä. Tämä tosiasia vaikeuttaa työn vaikuttavuuden arviointia. Toppari-pilotin loppuvai-
heessa lastensuojelun asiakkuudet lisääntyivät merkittävästi (kuva 1), ja osittain tästä syystä työn 
vaikuttavuuden arvioiminen oli entistä haasteellisempaa. 
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Lasten ja nuorten lautakunta päätti vakinaistaa Toppari-toiminnan vuoden 2014 alusta alkaen. 
Jatkossa topparimaista toimintaa on tarkoitus kehittää siten, että siirrytään edelleen enemmän 
kohti varhaisen vaiheen tukea ja työskentely kohdistuu nuorempiin lapsiperheisiin. Samalla kun 
fokus siirtyy kohti varhaisempaa tukea, on määritettävä asiakassegmentit, joihin uusi resurssi 
suunnataan.

Resurssien ohjaaminen uudelleen
Toppari rahoitettiin siirtämällä lastensuojelun ostopalvelurahoja omaan palvelutuotantoon. Aja-
tus tämän tyyppisestä kokeilusta oli kypsynyt jo jonkin aikaa toimijoiden mielessä, eikä resurssin 
siirtäminen herättänyt vastustusta millään tasolla. Aika oli kypsä uudenlaiseen kokeiluun, vaikka 
ratkaisuun oli rakennettu sisään tavoite siitä, että työn vaikuttavuus lisääntyisi välittömästi. Samal-
la linjalla jatketaan vuoden 2015 budjetin rakentamisessa. Jatkuvasti muuttuvassa toimintaympä-
ristössä tuloksista ei voi jäädä nauttimaan, vaan toimintatapojen kehittämisen on oltava jatkuvaa.

Topparipilotin kokemusten rohkaisemana voi todeta, että kuntapalvelujen rakentamisessa / pal-
velukokeilussa kannattaa ottaa myös taloudellisia riskejä. Voisi jopa sanoa, että riskejä pitää ottaa. 
Toki riskinotossa on syytä varmistua siitä, että tuen tarvitsija saa tarvitsemansa palvelun. Kokeilu 
on myös pieni esimerkki siitä, että kuntaorganisaatiossa onnistuu ainakin jonkinlainen ”kette-
ryys”, vaikkakin kokeilussa luotiin myös ”epäketteryyttä” vaatimalla selvää kuvausta siitä, mitä 
nuoren kanssa on jo tehty. Itse asiassa tämä vaatimus pakottaa ainakin teoriassa toimijoita reflek-
toimaan omaa toimintansa ja arvioimaan, oliko toimittu riittävän varhaisessa vaiheessa ja oikeal-
la tavalla.

Yhden uuden elementin tuominen palvelurakenteeseen vaikuttaa palvelukokonaisuudessa ja 
haastaa arvioimaan omaa toimintaa ja tekemään johtopäätöksiä siitä, mitä pitäisi muuttaa, jotta 
oltaisiin entistä parempia. Kun neljä uutta kunnan omaa työntekijää ilmestyy pelikentälle uudella 
työskentelyotteella tyhjän ajanvarauskirjan kanssa ja keskittyy vain rajattuun asiakassegmenttiin, 
syntyi kokemus resurssien lisääntymisestä, vaikka sama resurssi oli ollut käytettävissä koko ajan 

Kuva 1. Lastensuojelun ostopalvelukustannusten kehitys vuosina 2009–2013
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ostopalveluiden muodossa. Tämä kokemus johti kysymään, emmekö siis osaa käyttää ostopalve-
luja oikealla tavalla? Koetaanko oman henkilöstön käyttö kuitenkin joustavammaksi verrattuna 
ulkoa ostettuun palveluun?


