
20.4.2015

Lasten, nuorten ja 
perheiden palvelujen 
uudistaminen 
kokonaisuutena

Perusterveydenhuollon hoitotyön 
johtajien työkokous 10.4.2015

Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies, STM



20.4.2015

Nykyiset palvelut eivät ole pystyneet 
vastaamaan isoihin haasteisiin kuten lasten 
ja nuorten mielenterveysongelmien 
ehkäisemiseen ja varhaiseen hoitoon tai  
lastensuojelutarpeen kasvuun

 Ongelmiin ja huoliin saa apua viiveellä  ongelmat 
vaikeutuvat, kustannukset kasvavat

 Painopiste on korjaavissa palveluissa, varhaista tukea 
ja hoitoa liian vähän 

 Vaikuttavien menetelmien käyttö epäyhtenäistä

 Toimijoiden yhteistyössä puutteita - ammattikuntien 
erilaiset näkemykset ja toimintakulttuurit
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Palvelujärjestelmän ongelmat

 Palvelut eri sektoreilla ja eri tasoilla 
palvelujärjestelmä hajanainen ja epäyhtenäinen, 
muodostuu palvelukatveita 

 Kokonaisuuden johtaminen puutteellista

 Kokonaiskustannusten hallinta ja seuraaminen 
nykyisellään lähes mahdotonta 
kustannusvaikuttavuuden arviointi samoin

 Alueelliset ja kuntakohtaiset vaihtelut suuret
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Nykytilanne / oletus

Asiakaskäynnit Kustannukset

Perusterveydenhuolto,
neuvolat, 
kouluterveydenhuolto, 
opiskeluterveydenhuolto

Sosiaalitoimen palvelut

Erikoissairaanhoito 
Lastensuojelu

Yliopistosairaalataso

Yliopistosairaalatason
terveydenhuolto

Erikois-
sairaanhoito 
Lastensuojelu

Perusterveydenhuolto, neuvolat, 
kouluterveydenhuolto, 
opiskeluterveydenhuolto 
Sosiaalitoimen palvelut
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Ehdotus LNP palvelujen 
uudistamiseksi

LNP palvelut järjestetään ja tuotetaan 
monialaisena palvelukokonaisuutena

– Kaikki LNP palvelut yhteen integroituna 
– Integraation mahdollistamia uusia toimintatapoja hyödyntäen
– Asiakaslähtöisesti 
– Peruspalveluja vahvistaen
– Valtakunnallisten STM linjausten pohjalta 

Lasten ja nuorten terveyden ja hyvinvoinnin neuvottelukunta 2013
STM-THL  virkamiestyöryhmä 2014-
Lasten ja nuorten mielenterveystyön työryhmä 2012-
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Palvelujen uudistamisen tavoitteet
Edistää lasten, nuorten ja perheiden terveyttä ja hyvinvointia 
sekä sosiaalista turvallisuutta

• Turvata yhdenvertaiset, asiakaslähtöiset ja laadukkaat
sosiaali- ja terveyspalvelut kaikille lapsille, nuorille ja 
perheille  

• Vahvistaa lasten, nuorten ja perheiden sosiaali- ja 
terveydenhuollon peruspalveluja

• Varmistaa toimiva, eheä ja vaikuttava sekä 
kustannustehokas palvelurakenne

 erityispalvelujen tarpeen väheneminen, kustannusnousun 
taittuminen, terveyserojen kaventaminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen
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Keskeisiä linjauksia

 Integroidaan sote-palvelut toiminnalliseksi kokonaisuudeksi 
ja hyödynnetään integraation tuomat mahdollisuudet

 Kokonaisuudella yhteinen strategia, johto, budjetti ja henkilöstö
 Ajattelun ja toimintatapojen uudistaminen 

 Vahvistetaan peruspalveluja ja huolehditaan erityispalvelu-
jen saatavuudesta ja molempien palvelujen laadusta

 Asiakaslähtöisyys konkretisoidaan palveluja ja johtamista 
ohjaaviksi toimintatavoiksi

 Sovitetaan yhteen sote-palvelut, kuntien palvelut ja kolmas 
sektori toiminnalliseksi kokonaisuudeksi

Uudistus koskee suurta 
väestön osaa - yli 2 miljoonaa 
henkilöä - ja suurta määrää 
palveluja
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Peruspalvelut

Edistävät ja 
ehkäisevät sote-
peruspalvelut

Tuen, hoidon ja 
kuntoutuksen sote-
peruspalvelut 

Erityistason
keskitetyt sote-
palvelut 

Integraation toteuttaminen
Vanhasta rakenteesta  muodostetaan uutta

PTH Sosiaalihuollon palvelut

ESH Sosiaalihuollon palvelut, 

lastensuojelu

YO-taso Vaativat 
lastensuojelutoimet
(nykyisin eivät 
profiloidu)

PTH

ESH

ESH 
yliopisto-
sairaalat

Sosiaali-
huolto, 
ml. 
lasten-
suojelu 
ja 
perhe-
neuvolat

ESH 
valtakun
nallisesti 
keskitetyt
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Integraatio: Lasten ja aikuisten 
palvelujen yhteensovittaminen
Aikuiset lasten palveluissa

– Lasten sosiaali- ja terveyspalveluissa on selvitettävä 
vanhempien tuen ja hoidon tarve  (mm. laajat 
terveystarkastukset VNA 338/2011) ja ohjattava tarvittaviin 
palveluihin

Lapset aikuisten palveluissa
– Aikuisten sosiaali- ja terveyspalveluissa on selvitettävä 

ko aikuisten huollossa olevien lasten tuen tarve (ThL 70§, ShL
44 §) ja tarjottava tukea

– kun aikuisella mielenterveys- tai päihdeongelma, vakava sairaus
– kun perheessä väkivaltaa, työttömyyttä, taloudellisia vaikeuksia
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Peruspalvelujen vahvistaminen

• Vahvistetaan universaaleja palveluja
– koko ikäluokalle suunnattujen lähipalvelujen 

(neuvola ym.) avulla 
• tuetaan lasten ja nuorten tervettä kehitystä ja 

hyvinvointia suojaavia tekijöitä sekä 
• tunnistetaan mahdolliset riskitekijät ajoissa

– kaikille tarjotaan yksilökohtaista ja 
ryhmämuotoista tukea (mm. kotipalvelua ja 
vanhemmuuden tukea)

– arvioidaan kohdennettujen palvelujen tarve
– ovat uudistamisen perusta
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Hyvinvointia suojaavat ja riskiä 
tuottavat tekijät
Hyvinvointia suojaavat
Turvalliset, pysyvät ja hyvinvoivat 

aikuiset
Hyvä suhde vanhempiin 
Huolehtiva kasvatuskulttuuri
Lapsen omat vahvuudet, kokemus 

omasta pärjäämisestä
Hyvä terveys, terveelliset 

elämäntavat
Ystävät, hyvät tunne- ja 

vuorovaikutustaidot
Erityisongelmien asianmukainen 

huomiointi: päiväkoti, koulu
Ikätasoisen tiedon ja ymmärryksen 

saaminen, kun perheessä tai 
itsellä on vaikeuksia tai 
sairauksia

Riskiä tuottavat
Raskauden aikaiset ongelmat
Vanhempien mielenterveys- ja 

päihdeongelmat, vakava sairaus, 
toimeentulo-ongelmat

Kaltoinkohtelu, perheväkivalta
Haitalliset kasvatusmenetelmät
Kuormittavat elämäntapahtumat
Perherakenteen haavoittuvuus (yh)
Kiusaaminen, kiusatuksi joutuminen
Lapsen fyysiset sairaudet, 

oppimisvaikeudet
Vanhempien matala koulutustaso
Riskitekijöiden kasautuminen!

11 20.4.2015 Marjaana PelkonenLähde: Mukaellen: Kaukonen 2012, myös Afifi & MacMillan 2011, Bell ym. 2013
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Peruspalvelujen vahvistaminen
• Lisätään kohdennettuja varhaisen tuen ja 

hoidon sote-peruspalveluja
– Huoliin ja ongelmiin tartutaan nykyistä varhemmin 
– Palvelutarve arvioidaan huolellisesti 

• otetaan huomioon ongelman vaikeusaste ja tarvittavan 
tuen kesto ja voimakkuus

– Lisätukea tarvitseville yksilökohtaista ja 
ryhmämuotoista varhaista tukea ja hoitoa 

• esim. neuvolan lisäkäynnit, ehkäisevä perhetyö, ehkäisevä 
parisuhdetyö, vahvempaa tukea mm. käytöshäiriöihin

– Vahvistetaan: konsultaatiotoiminnalla tai 
perustasolle tuoduilla erityispalveluilla
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Palvelut ja johtaminen 
asiakaslähtöisiksi

• Suunnitellaan ja organisoidaan LNP palvelut asiakkaiden 
tarpeista käsin asiakastyössä ja johtamisessa

• Lapset, nuoret ja perheet mukaan omien palvelujensa 
suunnitteluun ja kehittämiseen

• Toimitaan vastavuoroisesti ja kumppanuuteen perustuen
• Varmistetaan helppo yhteyden otto ja pääsy palveluihin
• Huolehditaan palvelujen koordinoinnista ja jatkuvuudesta

etenkin paljon palveluja käyttävillä
• Arvioidaan päätösten vaikutukset lasten ja nuorten 

hyvinvointiin ja palveluihin (Lapsivaikutusten arviointi)
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Yhteensovittaminen kuntien järjestämien 
palvelujen ja muun toiminnan kanssa
• Sovitetaan sote-palvelut yhteen kuntien palvelujen 

(varhaiskasvatus, koulu, nuorisotoimi) ja kuntien hyvinvointityötä 
tekevien tahojen ja kolmannen sektorin kanssa

 Alle kouluikäisten palvelut verkostoidaan perhekeskukseksi
 Koulu- ja opiskeluikäisille opiskeluhuollon kokonaisuus  
 LNP näkökulma kunnassa hyvinvointia ja terveyttä edistävään 

toimintaan (mm. kaavoitus, liikenne, ravitsemus-, liikunta- ja 
kulttuuripalvelut)

• Varmistetaan tarpeenmukaiset palvelut … palvelujen 
ulkopuolelle jääville nuorille (etsivä työ, välimuotoiset palvelut)
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Perhekeskus
• Alle kouluikäisten palvelut kootaan tai verkostoidaan 

yhteen
– sote- ja muut peruspalvelut, 
– järjestöjen toiminta, seurakunnat 
– kokoontumispaikka perheille: vertaistuki

• Yhtenäiset käytännöt: perhekohtainen ja ryhmämuotoinen 
tuki, sähköiset palvelut

• Kansallista mallia kehitetään osana Kaste-ohjelmaa
– mukana keskeiset järjestöt, kehittämistyötä kunnissa
– perhekeskuslupaus: saavutettavuus, sosiaalisuus, osallisuus, 

asiantuntemus
– sovittava: koordinaatio, verkostotyö, kumppanuus
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Palvelukokonaisuuden 
tuottamat hyödyt

• Peruspalvelujen vahvistaminen  varhaisempi tuki ja hoito 
erityispalvelujen tarpeen väheneminen  kustannusnousun taittuminen

• Johtaminen ja ohjaus tehostuvat 
• Kustannusten seuranta ja hallinta tehostuvat
• Resursseja käytetään joustavasti, tehokkaasti ja taloudellisesti 
• Päällekkäisiä toimintoja voidaan purkaa

• Integraatio häivyttää raja-aitoja ja yhtenäistää hajanaisia palveluja
• Uudentyyppinen työnjako ja uudet toimintamallit, yhdessä tekeminen

 Palvelujen keskittäminen asiakkaan tai potilaan ympärille
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Lopuksi: Lasten ja nuorten 
hyvinvointia yhteistyöllä  


