
Johtamista yhdyspinnoilla, toimintaympäristö uudistuu, riittääkö työkalut? 

Markku Rimpelä, strategiajohtaja, Hämeenlinna 



A. Kaikki lapset ja -nuoret

Lapsen ja nuoren yleinen palveluprosessi 
+ yleisen tuen prosessi
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Tilat ja muu infra
Henkilöstön hyvinvointi, 

osaaminen, riittävyys
Talouden suunnittelu ja 

seuranta

Alueiden 
johtaminen

Prosessien 
johtaminen

Palvelusopimus-
toimintasuunnitelma Kehittämistoiminta

B.  Erityistä tukea tarvitsevat lapset ja nuoret
Lapsen ja nuoren tehostetun ja erityisen tuen prosessi

Palveluneuvonta 
ja - ohjaus

Lasten ja nuorten hyvinvointi, kasvu ja oppiminen

Lapsen ja nuoren 
hyvä päivä!



Lapsiystävällisessä hallinnossa on pitkälti kyse hyvän 
hallinnon periaatteista ja tietoon perustuvasta 

päätöksenteosta. Yhteisen strategian avulla 
varmistetaan, että valtakunnan, kuntien ja maakunnan 

toiminta edistävät johdonmukaisena kokonaisuutena 
lapsen oikeuksien toteutumista perustuen yhteisesti 
hyväksyttyyn tietoon johtamisesta, resursseista ja 

tiedosta.
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Katse huomiseen! 
Avain kuntien menestykseen 2020-luvun uusissa toimintaympäristöissä ja muuttuvissa 

haasteissa.

• Asiakirjojen tuottamisen sijasta strategiatyössä tulisi keskittyä kunnan ja 
maakunnan eri suuntiin läpäisevään tuloksellisuusdialogiin ja sitä ruokkivan 
tuloksellisuusinformaation tuottamaan tietoon omasta väestöstä ja sen 
hyvinvoinnin edistämisestä kunnan ja maakunnan omana toimintana. 

• Strategia-asiakirjat muuttuvat puhumisen ja hallinnollisen prosessin 
lopputuloksista jatkuvien tuloksellisuusindikaattoreihin perustuvien 
tuloksellisuusdialogien välituotteiksi, jotka saavat aikaan aitoa keskustelua ja 
yhteistä ymmärrystä. 

• (https://sorsafoundation.fi/wp-content/uploads/2018/10/Onko-strategioista-
tullut-tragedioita.pdf)

https://sorsafoundation.fi/wp-content/uploads/2018/10/Onko-strategioista-tullut-tragedioita.pdf


Tuloksellisuusdialogi
• Johtamisesta

Yhteinen ymmärrys

• Resursseista• Tiedosta

• Lasten, nuorten ja lapsiperheiden palveluiden uusi malli 
perustuu yhteiseen asiakkuuteen

Viime kädessä ajankohtaisin haaste ei olekaan strategian valmisteleminen ja 
hyväksyminen, vaan miten strategia muuttuu toiminnaksi ja kun se muuttuu 
toiminnaksi, edetäänkö kohti yhteisesti kiteytettyä näkymää organisaation 
toivotusta tulevaisuudesta (Laihonen ym. 2017)!



Uusi suunta

• Uudeksi suunnaksi esitetään luottamista kuntien ja maakuntien 
itsehallintoon. 

• Erityislakeihin perustuvat strategiavelvoitteet puretaan. 

• Valtakunnalliset strategiset linjaukset tehdään käynnistetyssä 
hallituskaudet ylittävässä lapsistrategiassa.

• Kuntien ja maakunnan yhteinen strategia luodaan pohjaksi 
tuloksellisuus indikaattoreihin perustuvalle tuloksellisuusdialogille



- Tavoitteena on luoda systeeminen pitkän ajan lapsistrategia, joka perustuu lapsen oikeuksien sopimukseen
- Hallituskaudet ylittävä, esim. kolmen hallituskauden päähän tähtäävä parlamentaarinen strategia
- Strategiaa pannaan toimeksi hallituskautisilla toimeenpanoilla. Siis hallitusneuvotteluissa sovitaan strategiaa 

toteuttavat toimenpiteet.
- Luodaan yhteistä ymmärrystä tavoitteista, toimenpiteistä ja seurataan sekä valvotaan tulosten saavuttamista 

(tuloksellisuusdialogi)
- Strategia käsittää laajasti lapsia ja lapsiperheitä koskevia asioita, mutta on fokusoitu muutamaan keskeiseen 

kärkeen.
- Strategiasta johdetaan maakunnalliset strategiat ja edelleen kuntien strategiat.



Poimintoja Lapsen aika 
strategiaa pohjustavasta 

aineistosta










