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Dialogi? Dialogisuus?

• Usein väljästi ja vapaasti käytettyjä käsitteitä.

• Esim. sokraattinen dialogi, dialogi minä tahansa 
keskusteluna  

• Koulukontekstissa dialogi nähdään usein 
jonkinlaisena opetusmetodina (Huttunen 2008; 
Laine 2008)

• Kasvatustieteellisen tutkimuksetkin usein juuri 
keskustelun tutkimista. (esim. Hannula 2012; 
Kämäräinen ym. 2016; Lehesvuori ym. 2013, 
Mercer ym. 2009 ja Metsäpelto ym. 2017) 
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Dialogisuus ja 
intersubjektiivisuus
• Ei ole olemassa autonomista, riippumatonta 

yksilöä, Minää: Minä on aina riippuvainen toisten 
kokemuksista, teoista, ajatuksista ja lausumista 
(Linell 2009, Marková ym. 2007).

• Sana on aina jo jonkun toisen sana: Minän ja 
Toisen välinen dialoginen verkko (Bahtin 1991; 
Marková ym. 2007).

• Horisontaalinen ja vertikaalinen polyfonia 
(Haarakangas 1997).
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Yhdessä ajatteleminen, uusien 
ajatusten syntyminen
• Ryhmässä keskusteleminen tuottaa ennalta 

tiedostamattomia ajatuksia ja ideoita (Marková ym. 
2007, 132).

• Ajatukset ja ideat muodostuvat ja kehittyvät dialogissa, 
joka on myös sisäistä (Marková ym. 2007, 104).

• Puhuja ei välttämättä itsekään tiedä etukäteen, mitä 
aikoo sanoa. Lausumat ja tulkinnat luodaan yhdessä 
(Linell 2009, 40). 

• Ajattelevana subjektina ovat kaikki dialogin osanottajat 
(Arnkil T.E. & Seikkula 2014, 111).

• Reflektoiva ryhmä, riittävän epätavalliset kysymykset 
(Andersen 1990). 
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Dialogisuus filosofian 
näkökulmasta

• Lähtökohtana Buber (1999): Minä–Sinä ja 
Minä–Se –suhteet.

• Aspelin (2005): Minä-Se ja Minä–Sinä -
suhteet koulussa

• Jokaisen ainutkertainen näkökulma 
(Hotanen 2010, Pönni 1996).

• Levinas (1996): Toinen on aina “mysteeri”, 
enemmän kuin voin ymmärtää.
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Toista kohti virittäytyminen on sekä 
tietoista että tiedostamatonta

• Vastasyntynyt vauva virittäytyy äitiään kohti 
(Bråten 2007).

• Peilineuronit ja tiedostamaton virittäytyminen 
(Bråten 2007; Seikkula ym. 2015)

• Ihmiset virittäytyvät dialogiin jopa autonomisen 
hermoston tasolla (Seikkula ym. 2015).

 Tämän huomioiminen myös kouluissa ja 
muillakin “ihmistyön” aloilla! 

• Monologisen vai dialogisen tilan luominen? (Vrt. 
Laine 2008, monologinen opettaja.)
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Dialogisen kasvatuksen ehdot?

• Kuuntelu: opettajan on oltava herkkänä oppilaan 
koko olemukselle, ei vain tämän tiedollisille ja 
älykkäille ominaisuuksille.

• Tietoiseksi tuleminen: opettajan on tiedostettava 
oppilaan erityiset tarpeet.

• Kasvatettavan hyväksyminen: opettajan on 
hyväksyttävä ja kunnioitettava oppilaan 
ainutlaatuista elämää ehdoitta. 

(Collins 1980, 53; Ks. Värri 2004, 84.)
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Millaisia ajatuksia tähän mennessä 
kuultu herättää? Millaisia ääniä 
sisäisessä dialogissasi kaikuu juuri 
nyt? 

Reflektoi hetki oman työsi 
näkökulmasta ja jaa ajatuksiasi 
vieruskaverin tai –kavereiden 
kanssa.



Moninaisuus dialogin mahdollistajana –
muuan esimerkki Italian Bresciasta

• Italian kouluissa inkluusio 1970-luvulta lähtien: ei 
erityisluokkia tai –ryhmiä. Moninaisuus on 
suurta.

• Centro Tre –koululla on kehitetty keskustelevaa 
didaktiikkaa vastaukseksi inkluusion haasteisiin. 

• Moninaisuus ei olekaan uhka vaan se näyttäisi 
mahdollistavan syvällistä oppimista ja vilpittömiä 
kohtaamisia sekä lisäävän osallisuutta ja 
hyvinvointia. Toteutuakseen vaativat kuitenkin 
opettajaposition muutoksen.
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“Oikein” tietäjästä yhdessä ajattelijaksi ja 
osallisuuden tukijaksi: keskustelevan 
didaktiikan lähtökohdat

• Teach-back
• Odottamaton
• Virhe
• Oikeutetut kysymykset
• Oppimisen detrivialisointi

(Bottari 2008; Fermani 2008, Neva 2008; Perticari
2008, 2012)
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Dialogisuuden reunaehdot 
koulukontekstissa (ja ehkäpä 
muuallakin?)

• Aika

• säännöt

• puhetapa

• elekieli 

• kiinnostus

• äänenkäyttö

• lapsen tarpeisiin vastaaminen. (Arnkil 2019.)
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Opettajan dialogisen moderoinnin tavat 
käytännössä

• Dialogin esteitä poistava,

• demokratiaa ilmentävä,

• kaiuttava,

• (yhteiseen) ymmärrykseen pyrkivä,

• dialogiseen ajatteluun ohjaava,

• pinteestä päästävä, 

• toisen ääntä lainaava sekä

• sanoittava moderointi. (Arnkil 2019.)
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Dialoginen auktoriteetti…

• … Ei pyri tietämään “paremmin” tai “oikein” vaan on 
aidosti kiinnostunut Toisen ajatuksista (ja tarpeista).

Tästä huolimatta vastuu oppimisesta (tai mikä hänen 
professionsa sitten onkaan). Yhdessä ajatteleminen ja 
rinnalla kulkeminen eivät siis tarkoita vastuusta tai 
auktoriteetista luopumista. 

• … Syntyy jämäkkyyden ja herkkyyden välisessä 
jännitteessä: Oleellista on dialogisten raamien luominen 
ja sitä kautta dialogisen tilan avaaminen ja ylläpitäminen 
 Tämä mahdollistaa dialogin, joka syntyy taitavan ja 
joustavan auktoriteetin valintojen ja vastausten avulla.
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Oletko joskus ollut työntekijänä 
tilanteessa, jossa…
• Asiassa, johon työsi liittyy, on mukana muitakin.

• Et kuitenkaan tiedä tarkemmin, mitä muut ovat tekemässä, 
etkä ehkä sitäkään, keitä kaikkia on mukana. 

• Asiat eivät kaikilta osin ole menossa toivomaasi suuntaan.

• Se, mitä muut tekevät, vaikuttaa siihen, mitä sinä voit tehdä.

• Toivoisit, että kokonaisuus saataisiin paremmin hallintaan, 
jotta voisit yhteistyön osapuolena paremmin antaa oman 
panoksesi asiakkaan/potilaan/lapsen/perheen/läheisten 
hyvinvointiin.

• Koet, että sinun on hyvin vaikeata koota tuota yhteispeliä 
yksittäisen työntekijän asemassa. (Arnkil T.E. & Seikkula 2014, 
58.)
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Odottamaton ja ajan “hukkaaminen” 
vaikuttavuuden näkökulmasta

• Ajan “hukkaaminen” sekä 1) eri toimijoiden yhteistyön 
luomiseksi että 2) lasten/asiakkaiden/perheiden elämän ja 
kokonaistilanteiden aidoksi tuntemiseksi.

Tarpeisiin vastaaminen, hyvinvoinnin tukeminen.

• Ajan “hukkaaminen” moniammatillisten tiimien (ja 
asiakkaiden) yhteisen kielen luomiseksi ja tiedon siirtämiseksi.

• Asian ytimenä ajan saaminen käyttöön aikaa “hukkaamalla.”

 Voisiko käydä niin hyvin, että keskustelua ja luottamuksen 
rakentamista ei tarvitse aina aloittaa alusta tiimien 
kokoontuessa?

 Pintaraapaisujen sijasta voidaan päästä syvemmälle, kun 
aikaa on ensin “hukattu”? Toimii ainakin koulukontekstissa.
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Dialogisia menetelmiä asiakastyön 
eri kentillä

• Esimerkiksi:

• Avoimet dialogit

• Ennakointi- ja tulevaisuusdialogit

• Läheisneuvonpidot

(ks. tarkemmin esim. Arnkil T.E. & Seikkula 2014)

• Kompassi-menetelmä (FCG Konsultointi Oy)
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Millaisia ääniä sisäisessä dialogissasi 
kaikuu juuri nyt? Reflektoi hetki. 

Mitä edellä kuultu voisi tarkoittaa 
oman työsi kannalta? Voisiko 
dialogisuus – “oikein” tietäjästä 
yhdessä ajattelijaksi ja rinnalla 
kulkijaksi siirtyminen – lisätä 
vaikuttavuutta sivi-sotetyössä?
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Kiitos mielenkiinnosta!

marikki.arnkil@gmail.com



Johtaako tieto toimintaan ja 
vaikuttavuuteen 

- dialogeja siitä mistä ei tiedetä  -

Lapin yliopiston harjoittelukoulu

H E I K K I  E R V A S T  2 1 . 1 1 . 2 0 1 9



Mikä ihmeen dialogisuus?

”Johan me osataan keskustella ja käydään dialogeja päivittäin.”



Dialogisuus on yhdessä ajattelua

”Elämä ei ole psykologiaa, se on musiikkia.” (Colwyn Trevarthen)

”Näemme itsemme toisessa.” (peilineuronitutkija Mark Iacoboni)

”Sanalle (ja sitä myötä ihmiselle itselleen) ei ole mitään 
kauheampaa kuin vastausta vaille jääminen.” (Mihail Bakhtin)

”Aivomme rakentuvat dialogisesti, intersubjektiiviseksi elimeksi. 
Koemme elämän alusta lähtien useassa äänessä. Tämä on elämän 
peruskokemus. En synny yksilöksi, yksin en voi olla olemassa. 
Synnyn suhteisiin ja elän suhteissa.” (Jaakko Seikkula)



Dialogi ja keskustelu

KESKUSTELU:
vuoropuhelu, jossa tuodaan esiin oma kanta ja puolustetaan sitä

 lopputuloksena päätöksiä

Perinteisessä keskustelussa asiakkaan ääni ei kuulu, vaan asiantuntijat 
hallitsevat tilannetta.

DIALOGI:
vuoropuhelu, jossa ihmiset ajattelevat yhdessä
on monia näkökulmia
kukaan ei ole väärässä
omaa kantaa pidetään vain askeleena kohti uutta ymmärrystä
painopiste on vuorokuuntelussa

 lopputulos on kaikille jotain uutta

Jukka Pyhäjoki, THL



Dialogiset työtavat

• dialoginen työskentelytapa ei ole metodi eikä varsinkaan 
lisensoitu metodi

• mikä tahansa työtapa, joka perustuu kuunteluun, toisia 
kunnioittavaan läsnäoloon ja vuoropuheluun, voi olla 
dialoginen

• ennakointidialogit: huolen puheeksi ottaminen, 
tulevaisuuden muistelu, puimalat, erilaiset 
palaverivariaatiot; erilaisia rakenteita

• avoin dialogi





Muutoksen johtaminen

• Älykäs johtaminen
• Itsensä johtaminen
• Suorituksen 

johtaminen
• Tiedon johtaminen
• Osaamisen johtaminen
• Tavoitejohtaminen
• Prosessijohtaminen
• Syväjohtaminen
• Kvanttijohtaminen
• Hyvejohtaminen
• Laatujohtaminen

• Strateginen johtaminen
• Muutosjohtaminen
• Uudistava johtaminen
• Horisontaalijohtaminen
• Henkilöstöjohtaminen
• Suorituskyvyn johtaminen
• Verkostojen johtaminen
• Dynaaminen johtaminen
• Toivon johtaminen
• Jaettu johtaminen
• Jne.

Nämä ovat toiminnan 
kuvaamista, eivät itse 

toimintaa



Tiedolla johtaminen

Tietäminen ei riitä, pitää osata puhua 
myös siitä, mistä ei tiedetä.



Mitä tuottaa

TIETÄMINEN
• lyhyitä toteamuksia
• hallintapuhetta
• vähäistä ajankäyttöä
• tarpeita nopeisiin

ratkaisuihin
• lyhytaikaisia 

vaikutuksia
• yksin työskentelyä
• asiantuntijavaltaa

EI-TIETÄMINEN
• tarvetta kysymiseen
• riittävästi aikaa
• pysyviä ratkaisuja
• pitkäkestoisia 

vaikutuksia
• verkostojen tarvetta
• osallisuuden 

korostamista
• liittymispintaa toisille
• merkityksenantoproses

seja / kokemuksellisuus



Asiakasymmärryksestä kohti laatua ja vaikuttavuutta
Uusi vaikuttavuus, Lape Akatemia 

Rovaniemi

Hanna Tiirinki, TtT, erityisasiantuntija 

@htiirinki

21.11.2019



Miten menee 
asiakasymmärryksen, 

laadun ja vaikuttavuuden 
näkökulmasta? 

18.11.2019Etunimi Sukunimi 2

Puheenvuoron teemat:

• Näkökulmia vaikuttavuuteen

• Mistä asiakasymmärryksessä on 

kyse 

• Laatutiedosta ja sen arvon 

määrittelystä  

• Ajankohtaista kansallisesti



UUSI VAIKUTTAVUUS

• Johtaminen

• Palveluiden kehittäminen 

• Ohjaus ja arviointi

• Asiakkaan tarpeita vastaavat 

palvelukokonaisuudet ja -ketjut
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Vaikuttavuus

Se vastaa kysymykseen: 

toimiiko hoito 

käytännössä? 

Asiakas- ja potilastyössä 

palvelu tai hoito on 

vaikuttavaa vastatessaan 

siihen tarpeeseen, mitä 

varten palvelu tai hoito 

annettiin. 

Voidaan myös ajatella, että 

hoito on vaikuttavaa, kun 

se tuottaa potilaalle 

arkisessa 

toimintaympäristössä ja 

olosuhteissa enemmän 

hyötyä kuin haittaa. 
(STM 2018, Rationaalisen lääkehoidon 

raportti)

VaikuttavuusLaatuAsiakasymmärrys



Kansallinen taso: Poimintoja kansainvälisistä 
terveydenhuollon laadun ja vaikuttavuuden vertailuista 
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Lasten ja nuorten 1v, 10v, 15v, 20v ja 25 v 
väestöennusteen muutos Lapin maakunnan 
alueella
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Alueellinen taso, Lappi: poimintoja lukuina 
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0-17 vuotiaat lapset, 

joista tehty 

lastensuojeluilmoitus, % 

vastaavanikäisestä 

väestöstä: 

Koko maa 7,5

Lappi 7,7-8,1

Ei ole päässyt 

koulukuraattorille 

yrittämisestä huolimatta 

lukuvuoden aikana, % 

8. ja 9. luokan 

oppilaista: 

Koko maa 8,8

Lappi 10,4 

Lasten 

pienituloisuusaste:

Koko maa 11,8

Lappi 13,6 

Lähde: Tietoikkuna, THL



Lappi on integraation tunnustelija 
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• Toiminnallisen integraation edellytykset ja mallit 

valmisteluvaiheessa.

• Palvelukokonaisuuksien kuvaamiseen ja sopimiseen liittyvää 

työtä edistetty edellisellä hallituskaudella.

• Toiminnallista integraatiota edistävää työtä myös asiakas- ja 

palveluohjauksen sekä asiakassegmentoinnin saralla.

• Palveluntarpeeseen ei välttämättä voida vastata kattavasti 

luomalla yleisiä toimintamalleja, ja siksi ilmiölähtöisyys ja 

mallien sovellusmahdollisuudet palvelukokonaisuuksien 

kuvauksessa, asiakas- ja palveluohjauksessa sekä 

asiakassegmentoinnissa ovat tärkeitä.

Lähde: Halme S & Tiirinki H (2019) Hajaannuksesta kohti yhteensovitettuja palveluita. Dokumenttianalyysi toiminnallisesta integraatiosta sairaanhoitopiirien alueilla. Työpaperi 27. THL. 

https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/138572/URN_ISBN_978-952-343-398-4.pdf?sequence=1&isAllowed=y

https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/138572/URN_ISBN_978-952-343-398-4.pdf?sequence=1&isAllowed=y


MISTÄ ASIAKASYMMÄRRYKSESSÄ ON 
KYSE?

• ”Customer insight” eli asiakasymmärrys ja asiakastietämys.

• Ei ole yhtä vakiintunutta määritelmää.
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Asiakkaan rooli

• Asiakkaista lähtevä lähestymistapa, jossa asiakkaan rooli ymmärryksen 
rakentumisessa on keskeinen

Asiakastarpeet

• Asiakastarpeiden ja käyttäytymisen syvällistä ymmärtämistä yli sen, mitä 
asiakas osaa itse kuvailla, monialaisten tarpeiden tunnistamista 

RWD

Case mix

• Real World Data (RWD), reaalimaailman data on niitä tietoja, joita potilasta 
hoidettaessa kerätään tai tuotetaan eri lähteistä. Tiedot voivat olla 
potilasasiakirjatietoja, seurantateknologioiden keräämiä tietoja, potilaan 
antamia muita tietoja tai yhdistelmä potilasta koskevista rekisteritiedoista. 
Case mix , sovelletaan ja yhdistetään eri tietoja. 

Yhdenvertainen 

kohtaaminen: 

• kieli

• asiakkaan ikä

• etninen ja 

kansallinen     

alkuperä  

• kansalaisuus

• terveydentila 

tai vamma



Asiakasymmärryksen edistämisen tavoite

• Painopisteen siirtäminen palvelujärjestelmässä organisaatio- näkökulmasta
asiakkaan näkökulmaan.

• Sosiaali- ja terveyspalveluiden tavoitteena tulee olla asiakkaalle tuotettava arvo,
kyky ymmärtää ja vastata asiakkaan palvelutarpeisiin.
• Arvon voidaan ajatella muodostuvan siitä, vastasiko palvelu asiakkaan tarpeeseen oikea-

aikaisesti ja haittaa aiheuttamatta.

• Vaikuttavuus muuttuu todeksi asiakkaan pärjäämisenä omassa arjessaan.

• Asiakkaan arvon oivaltamiseen vaikuttaa esim. eettinen vastuu ja kilpailu
asiakkaista.
• Value based health care eli arvo- tai vaikuttavuusperusteinen terveydenhuolto on 

palvelujärjestelmän johtamisen malli, joka perustuu kustannusvaikuttavuuteen. 
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Ymmärrys on 

kognitiivinen suoritus, 

jolla voi olla 

monialaisia kohteita ja 

jonka tavoitteena on 

pätevä selitys 
(Tieteen termipankki 2018)

ASIAKASYMMÄRRYKSEEN JA PALVELUTARPEIDEN 
TUNNISTAMISEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT

18.11.2019 10

Asiakasymmärrykseen 

vaikuttavat tekijät

sosiaali- ja 

terveyspalveluissa

Toiminta-

kulttuuri, 

tunnistamista 

tukevat 

toimintamallit 

Moni-

asiantuntijuus

Osaava 

johtaminen

Luottamus

Ilmiölähtöisyys, 

kyvykkyys 

hyödyntää 

tietoa

Merkityksellistäminen, 

”sensemaking”



ASIAKASYMMÄRYKSEN KEINOT, ESIMERKKINÄ SEGMENTOINTI

• Tarkoituksena ryhmitellä asukkaita ja mahdollistaa ryhmien tarpeita
vastaavien palvelukokonaisuuksien ja -ketjujen määrittely ja
järjestäminen.

• Alueellisen tilanneanalyysin perusteella valitaan väestön
segmentoinnin kriteerit, joiden parhaiten arvioidaan tukevan
palvelujen järjestämistä väestön tarpeita vastaavalla tavalla, esim.
elämänvaiheet, palvelujen tarpeen määrä.

• Väestötasoista segmentointia täsmennetään ryhmittelemällä
asiakkaita esimerkiksi sosiaalisen ja/tai terveydellisen tilanteen
mukaan ja riskien perusteella (ennaltaehkäisyn näkökulma).

• Väestösegmenttien ja asiakasryhmien tarkastelua syventämällä
voidaan havaita erityisryhmiä, kriittisiä ryhmiä ja segmentit ylittäviä
asiakasryhmiä.

• Asiakasryhmistä voidaan luoda tarkentavia asiakasprofiileja.
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Pysyvät ja muuntuvat segmentit asiakasymmärryksen lisäämisen 
perustaksi 

Suhteellisen pysyvät, jähmeät segmentit:

• Perustuvat väestössä (ja käyttäytymisessä) esiintyviin yleisiin ominaispiirteisiin esim. 
elämänvaihe, palvelutarpeen määrä ja tuen tarve 

• Toimivat palvelujärjestelmän raameina 

• Tarjoavat alueellisille ilmiöille niitä jäsentävän ja paikantavan alustan

• Olisivat riippumattomien alueiden yhdessä määrittelemiä ja mahdollistaisivat siten 
palvelujen yhdenvertaista järjestämistä, vertailukelpoisen tiedon keruuta ja 
vertaiskehittämistä

Joustavat, muuntuvat segmentit:

• Ovat kullekin alueelle/kunnalle ominaisia ja perustuvat alueellisiin ilmiöihin 

• Esim. tietyn asuinalueen pahoinvointi, asunnottomuus, sairastavuus  tai vanhusten 
yksinäisyys

• Asettuvat pysyvien segmenttien sisään ja poikittain sekä jäsentyvät niihin kiinnittyen 
palveluiksi, palvelukokonaisuuksiksi ja -ketjuiksi 

• Ovat muuntuvia, sillä ilmiöihin voidaan palveluja järjestämällä vaikuttaa 
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Lähde: Liukko, E., Koivisto, J. & Tiirinki, H. (2018) Pysyvät ja muuntuvat segmentit palvelujärjestelmän ja paikallisten ilmiöiden 

jäsentäjinä. Tutkimuksesta tiiviisti 43, joulukuu 2018. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Helsinki. 



LAATUTIEDON ARVO

Mistä laatutietoa löytyy? 

Millaista laatua kuvaavaa 

tietoa on saatavilla? 

Mitä tietoa lääkäri saa 

tilanteestani ja sairauteni 

hoidosta? 

Mitä tietoa saan omasta 

hoidostani? 

Mitä laatutietoa on saatavilla 

palvelun tuottajasta? 

Mitä tietoa minusta kerätään 

ja miksi?

Miten kerättyjä laatutietoja hyödynnetään palveluiden 

kehittämisessä? 

Lähde: Poimintoja Kansalliset laaturekisterit temaattisessa seminaarista 27.2.2019

18.11.2019 13

Asiakas

Palvelun 

tuottaja

Järjestäjä / 

rahoittaja



LAADUN JA VAIKUTTAVUUDEN TULEE OLLA IMPERATIIVI

• Hallituksen sote-uudistuksen tavoitteena on turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat palvelut
kaikille suomalaisille.

• Laadun osatekijät (THL 2019): Asiakaskeskeisyys, palvelujen saatavuus ja
saavutettavuus, oikeudenmukaisuus, vapaus valita, potilasturvallisuus, korkeatasoinen
osaaminen, vaikuttavuus

• Osaaminen on laadun ja vaikuttavuuden perusta ja laatu edellyttää konkretisoituakseen
jokaisen ammattilaisen osaamista ja jatkuvaa panosta päivittäisessä perustyössä.

• Laatu syntyy arjen tekoina ja erilaisina kohtaamisina, sekä vuorovaikutuksena asiakkaan
ja ammattilaisen välillä.

• Laatua edistävä perustyö edellyttää eri ammattiryhmiltä yhteisiin tavoitteisiin sitoutumista,
toimivaa organisaatiota, sekä osaavaa johtamista.

• Vaikuttavuus syntyy kyvykkyydestä auttaa asiakasta.

• Ratkaisevaa on myös se, miten erilainen laatutieto kyetään muuttamaan palveluiden
parantamiseksi.
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Miten tavallinen ihminen hyötyy laatutiedosta? (Podcast) https://thl.fi/fi/web/sote-

uudistus/arviointi-ja-tietoikkuna/terveydenhuollon-kansalliset-laaturekisterit/laatua-

hoitoon-podcastit

https://thl.fi/fi/web/sote-uudistus/arviointi-ja-tietoikkuna/terveydenhuollon-kansalliset-laaturekisterit/laatua-hoitoon-podcastit


• On kyettävä tunnistamaan 
palvelujärjestelmässä piileviä ”laatuoireita” ja 
onnistuttava kampeamaan niitä synnyttäviä 
juurisyitä.

• Toimintakulttuuriin liittyvien ongelmien
ratkominen vaikuttaa myönteisesti laatuun.

• Sosiaali- ja terveyspalveluissa tulee vahvistaa
näyttöön perustuvien toimintamallien käyttöä
(esim. hoitosuositukset ja näyttövinkit,
näyttöön perustuvat toimintamallit).

• Tulevaisuuden sote-keskuksessa yhteistyön
sekä yhteisten tavoitteiden tulee muuttua
konkretiaksi sosiaali- ja terveyspalveluiden
toimijoiden välillä.

18.11.2019Etunimi Sukunimi 15

LAATU JA VAIKUTTAVUUS SYNTYY ”ARJEN 

VAIKUTTAVUUDESTA”



Mitä voidaan tehdä nyt vaikuttavuuden 
vahvistamiseksi?

Kun tavoitteena on vahvistaa laatua ja  ja vaikuttavuutta sosiaali- ja terveyspalveluissa, 
tulee: 

 edistää monialaisia palveluja tarvitsevien asiakkaiden 
tunnistamista

 selkiyttää työnjakoa ja toimintarooleja 

 lisätä sosiaali- ja terveyspalveluiden moniammatillista yhteistyötä 

 vahvistaa johtamisosaamista sekä kustannustietoisuutta

 ottaa laajasti käyttöön jollakin alueella tai jossakin 
organisaatiossa kehitettyjä toimivia toimintamalleja 

 vakiinnuttaa laatutiedon järjestelmällinen kerääminen ja 
vertaisarviointi pysyväksi osaksi toimintakäytänteitä 

 viestiä toimivista malleista aktiivisesti paitsi kansallisesti myös 
kansainvälisesti

18.11.2019 16H Tiirinki / 28.5.2019 
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Mitä menossa asiakasymmärryksen, 
laadun ja vaikuttavuuden edistämiseksi 

kansallisella tasolla? 



Monialaista palvelujen yhteensovittamista 
tarvitsevien tunnistaminen (PAPATA-hanke)

• Hanke on osa Valtioneuvoston kanslian selvitys- ja tutkimustoimintaa, 
joka tuottaa tietoa päätöksenteon, tiedolla johtamisen ja käytäntöjen 
tueksi.

• Käynnistynyt helmikuussa 2019 (6/2020 saakka)

• Tutkimus- ja  selvityshankkeen  tehtävänä  on  selvittää  ja  arvioida,  
millaiset  monialaista palvelujen yhteensovittamista tarvitsevien  
tunnistamisen toimintamallit  ja  menetelmät  ovat  toimivia, millaisten 
edellytysten ja ehtojen vallitessa (olosuhteet) ja millaisille 
asiakasryhmille.

• Hankkeen väliraportti sekä raportteja työpaketeista julkaistaan marras-
joulukuussa 2019. 

• Hankkeen tieteellinen johtaja dosentti Juha Koivisto, koordinaattori TtT
Hanna Tiirinki  @thl.fi
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Palvelukokonaisuuksien ja –ketjujen 
kehittämisverkosto (PKPK)

• STM ja THL ovat koonneet alueiden kehittäjiä kehittämisverkostoon,
jonka tavoitteena on kehittää rakenneriippumaton ja geneerinen
palvelukokonaisuuksien ja –ketjujen määrittelyn, ohjaamisen ja
seurannan toimintamalli.

• Kehittämiskumppanuus tarjoaa alueiden kehittäjille vertais- ja
oppimisfoorumin palvelukokonaisuuksia ja -ketjuja sekä palvelujen
yhteensovittamista koskevan järjestämisen tueksi.

• PKPK-verkosto jatkaa työtään vuoden 2020 loppuun saakka.

• Verkoston koordinaattoreina toimivat THL:sta tutkimuspäällikkö Juha Koivisto,
erityisasiantuntija Eeva Liukko ja erityisasiantuntija Hanna Tiirinki

• Lisätietoa: https://www.innokyla.fi/web/tyotila6935078/pkpk-verkoston-tavoitteet
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https://www.innokyla.fi/web/tyotila6935078/pkpk-verkoston-tavoitteet


Terveydenhuollon kansalliset laaturekisterit –pilottihanke

• THL:n budjetissa 1,5 milj. + 1,2 milj. EUR 

• Käynnistynyt 14.2.2018,  pilottirekisterit jatkavat 6/2020

• Hankkeen johtaja, ylilääkäri Sirkku Pikkujämsä

• Hankkeen temaattinen loppuraportti julkaistaan II Kansallisessa laatukonferessissa 21.-
22.2019  

• Tavoitteet:

1. Hankkia kokemusta laaturekisteritoiminnasta pilottirekisterien kanssa toteutettavien 
yhteishankkeiden avulla

2. Luoda ehdotus /ehdotuksia kansallisten laaturekisterien kehittämiseksi ja ylläpitämiseksi

• Periaatteelliset ehdotukset laaturekisterien rahoitukseksi, hallinnoimiseksi ja ohjaukseksi

• Linjaukset rekisterien ICT-ratkaisuiksi sekä rekisteritietojen käsittelyksi ja raportoimiseksi eri 
kohderyhmien käyttöön

• Ehdotuksia lainsäädännön ja toimijoiden roolien kehittämiseksi 
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Hoitosuositukset ja näyttövinkit
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www.hotus.fi

http://www.hotus.fi/
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KIITO
S
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Hanna Tiirinki, TtT, erityisasiantuntija
Terveyden ja hyvinvoinninlaitos
@htiirinki
hanna.tiirinki@thl.fi



Vaikuttavuus ei synny ilman johtamista

Rovaniemi 21.11.2019
LAPE

Petri Virtanen

Toimitusjohtaja | Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö Itla
Hallintotieteen professori | Vaasan yliopisto (sosiaali- ja terveyshallintotiede) 



Puheenvuoron jäsennys

• ASIAN PROBLEMATISOINTI:
• Johtamismaaston vaikeakulkuisuudesta:  

kompleksisuusajattelu ja klassiset virhepäätelmät
• CMO-periaate

• PUHEENVUORON RATKAISUKESKEINEN OSIO:
• Johtaminen kehityssyklinä, taitona ja evoluutiona
• Kollektiivinen yhdessä ohjautuminen 
• Politiikkasykliin (public policy) vaikuttaminen

• (L)opetus



Johtamismaaston 
vaikeakulkuisuudesta: 
tervetuloa kompleksisuusajattelu

• ”… Tapa ymmärtää maailma kokonaisuutena, jossa asiat 
ja ilmiöt ovat yhteen kietoutuneita, eikä kokonaisuutta 
voida ymmärtää pilkkomalla se osiinsa ja 
tarkastelemalla näitä yksitellen…” (op.cit. anonym 2019).

• ”… Haastaa mekanistisen maailmankuvaan perustuvan 
näkemyksen, jossa kehitys nähdään syiden ja 
seurausten muodostamana ketjuna. (Ibid.)

• Ei yhtenäistä teoriaa, vaan erilaisia tulkintoja
• Uudenlainen käsitehierarkia; mm. emergenssi, 

keskinäisriippuvuus, kytkeytyneisyys, epälineaarisuus,… 
• Kompleksinen vs. monimutkainen (majoneesi vs. 

lentokoneen moottori; op.cit. Paul Cilliers)



Organisaatioiden pimeä puoli
kompleksisuusajattelun näkökulmasta
• ”… Sosiaaliset normit ja organisatoriset konventiot

johtavat informaation järjestelmälliseen ylituotantoon sekä 
rituaalimaiseen ja symboliseen tiedon hyödyntämiseen…”
(op.cit. anonym 2019)

• Administrative Evil –keskustelu maailmalla (hyvää 
tarkoittavat ihmiset ja moraalinen inversio)

• Organisaatio ei ole kone, vaan vuorovaikutuksen myötä 
elävä ja uusiutuva organismi.

• Itseohjautuvuuden ja johtamisen paradokseja on monia: 
a) Abilenen paradoksi (tehdään järjetöntä 

miellyttääksemme muita)
b) Skismogenesis (itseään vahvistava kielteinen kehä, joka 

lamaannuttaa systeemin)
c) Häiriökysyntä (ála Seddon)
d) Ja monia muita

http://www.unibe.ch/unipressarchiv/heft117/bilder/npm_s.gif
http://www.unibe.ch/unipressarchiv/heft117/bilder/npm_s.gif


Vaikuttavuusharhan välttäminen: 
interventiotieto ja aikaan saatu muutos

• Viittaa näennäiskorrelaatioon eli klassiseen 
virhepäätelmään, jossa asioiden esiintyminen 
yhdessä tarkoittaisi sitä, että toinen asia on toisen syy.

• Entäpä jos tavoitellut muutokset ovat luonteeltaan 
systeemisiä? Silloin täytyisi ottaa huomioon seuraavia 
seikkoja:
• KONTEKSTI (ihmisten toiminta, polkuriippuvuudet)
• KESKINÄISRIIPPUVUUDET (ja vaatimus 

holistisuudesta)
• INTRESSIT
• VALTA
• AJOITUS JA VAIKUTUSVIIVE



Kausaaliolettamat

InT Interventiotieto

Va1 Vaikutukset 
työn 

sisältöihin

InT

Va1

JohtaminenJ

Va2 Vaikutukset 
lasten 

arkeen ja 
hyvinvointiin

Va2



CMO-periaate
• Ray Pawsonin ja Nick Tilleyn

neronleimaus (op.cit Realistic
Evaluation 1997):

• 1. Pohdinnan kohteena 
kausaaliolettama

Mekanismi Vaikutus Hyöty



….2. Ja se neronleimaus toimenpiteiden 
vaikuttavuudesta!

KONTEKSTI

Mekanismi Vaikutus Hyöty



Johtaminen kehityssyklinä
• Modernista organisaatioteoriasta tiedämme 

seuraavaa:

Johtamisen toimintatapojen 
uudistaminen

Organisaatioiden toimintatapojen 
uudistuminen

Toimintatapojen implementointi
vaikuttaa asiakasarvoon

Uudistuneet toimintatavat edistävät 
asiakasvaikuttavuutta



Millaisia johtamisen taitoja
vaaditaan, jos johtaminen edistää 
vaikuttavuutta?

• Käsitteellistä ajattelukykyä syyn ja vaikutuksen välisestä 
suhteesta

• Vuorovaikutustaitoja kommunikoida tuloksista
• Tavoitteellista työskentelytapaa ja fokusoitumista 

vaikuttavuuteen
• Optimaalisten työskentelyolosuhteiden 

mahdollistamista (organisaation kapasiteetin 
vahvistamista vaikuttavuuden mittaamiseen)

• Kokonaisuuksien hallintaa (isojen ja pienten asioiden 
toisistaan erottamista)

• Arvoja, moraalia ja periaatteellisuutta (asioiden 
ajattelemista lasten näkökulmasta)

• Muutoksen johtamisen taitoa (tekemisen kohdistamista
parempaan vaikuttavuuteen)

Virtanen P, Stenvall J. Julkinen johtaminen. Uudistettu laitos ja
kolmas painos, ilmestyi huhtikuussa 2019. Tietosanoma. 



Politiikkasykliin vaikuttaminen –
kaikilla hallinnon tasoilla

 Prosessin vaiheet:
1. TIETOISUUS LASTEN JA PERHEIDEN HYVINVOINNIN JA 

KASVUN ILMIÖSTÄ
2. TIETOTARPEEN EKSPLIKOINTI
3. TIEDON TUOTTAMINEN JA METASYNTEESIN TEKEMINEN
4. SUOSITUSTEN TEKEMINEN PÄÄTÖKSENTEKIJÖILLE
5. JULKISEN POLITIIKAN TOIMENPITEET
6. SEURANTA





MEGATRENDI 1: YHTEISKUNNAN 
MUUTOS

 Palvelujen yhteiskunta
 Asiakaskokemusten arvo
 Maine
 Palvelujen järjestämisen ja 

tuottamisen idea:
 Yhteistyöhön perustuva 

arvonluominen
 Palveluperusteinen 

toimintalogiikka

MEGATRENDI 2: ITSEOHJAUTUVUUS / 
KOLLEKTIIVINEN YHDESSÄ 
OHJAUTUMINEN

 Kompleksinen maailma
 Kaikki muuttuu: 
 Johtajuus
 Johtajat
 Johdettavat
 Palvelujen käyttäjät

 Itseohjautuvuuden aallot I-II
 I: Työyhteisöt
 II: Palvelujen käyttäjät



• Maailma muuttuu ennennäkemättömällä vauhdilla, 
mikä edellyttää nopeaa reagointia.

• Työtehtävät ovat radikaalisti muuttuneet. 

• Ryhmien tapa toimia on muuttunut. 

Lähde: Martela, Jarenko ja monta muuta.



CASE: Welcome to Buurtzorg
Humanity over bureaucracy 

https://www.buurtzorg.com/



• ”Yleensä itseohjautuvuudella tarkoitetaan ihmisen kykyä 
toimia ilman ulkopuolisen ohjauksen ja kontrollin 
tarvetta” (Savaspuro 2019)

• TOP DOWN VS. BOTTOM UP
• ”Päätös on kuitenkin jonkun tehtävään kuuluva asia?”

– Juju onkin siinä, että päätöstä vaativat asiat ovat periaatteessa 
avoimia eli ne, joilla on tiettyyn asiaan annettavaa, hakeutuvat 
mukaan päätöksentekoon.

• Keskeistä itseohjautuvuudessa on 
organisaatiotoiminnassa, että ihmisillä on aidosti 
mahdollisuus vaikuttaa työhönsä (Freddie LaLoux jne.)

Savaspuro M (2019) Itseohjautuvuus tuli työpaikoille, mutta kukaan ei kertonut miten 
sellainen ollaan. Alma Media.



• Muutoksia ei osata johtaa.
• Hierarkiat luovat turvaa.
• Kyttäyskulttuuri on vahvaa.
• Otetaan tyhmiä riskejä ja ollaan välinpitämättömiä.
• ”Ison porukan” hallitseminen.
• Organisaation tarkoitus on hukassa.

(Lähde: Pientinalho, Savaspuro ja monta muuta)



• Selkeät tavoitteet työn tekemiselle.

• Kuka tekee päätökset jos kaikki eivät ole samaa mieltä?

• Psykologinen sopimuksellisuus ja turvallisuus.

• Organisaatiota koskevan itseymmärryksen 
vahvistaminen. 



(L)opetus: vaikuttavuuden konteksti liikkuu koko 
ajan, mutta siihen voi vaikuttaa johtamisella

• Tervetuloa tulevaisuuteen – kompleksinen maailma on jo 
täällä ja sen kanssa voi elää vaikka sitä ei voi hallita.

• Johtamisella voidaan vaikuttaa organisaatiokulttuuriin, 
kunhan ymmärretään tiedon ja inhimillisen toiminnan 
kommunikatiivinen luonne ja kontekstin merkitys.

• Itseohjautuvuuteen ja kollektiiviseen yhdessä ohjautumiseen 
liittyy nykyään suuria odotuksia.

• Johtaminen uudistuu learning by doing –ajatuksella, jossa 
yhteinen tulkinta lasten ja perheiden arjen ilmiöistä, 
toimenpiteistä ja niiden vaikuttavuudesta on keskiössä.



Kiitos.

Petri Virtanen

CEO | ITLA
Professor | University of Vaasa

Mobile: +358 50 3187068
Email: petri.virtanen@itla.fi
Twitter: @PetriVirtanen10
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Johtamisella kohti systemaattista 

lapsivaikutusten arviointia

Eija Ruohomäki, Oulun kaupungin 
UNICEF Lapsiystävällinen kunta -
koordinaattori



UNICEF lapsiystävällinen kunta -malli

UNICEFin lapsiystävällinen kunta -toiminta auttaa 

edistämään lapsen oikeuksien toteutumista. 

Lapsiystävällisessä kunnassa 

• Lapset ovat tasa-arvoisia kunnan asukkaita. Lapsille turvataan 
yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua.

• Lapset voivat suunnitella, arvioida ja kehittää palveluita yhdessä 
aikuisten kanssa.

• Lasten tietämystä omasta arjestaan hyödynnetään 
päätöksenteossa.

• Lapsiin kohdistuvat toimenpiteet näkyvät kaupungin taloudessa ja 
päätöksiä arvioidaan lapsiin kohdistuvien vaikutusten kannalta.

• Lapsi kokee olevansa arvokas lähiyhteisössään.



ITLAn (Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö 

sr.) selvitys lapsivaikutusten arvioinneista

• ”Kiinnostus ja halu lapsivaikutusten arviointiin on erityisesti 

kunnissa lisääntynyt, mutta konkreettiset esimerkit ovat 

toistaiseksi vähäisiä. Suunta on kuitenkin kunnissa positiivinen. 

Valtion osalta vastaavaa kehitystä ei valitettavasti ole 

nähty,” toteaa selvityksen vastuullinen toteuttaja, 

toimitusjohtaja Mikko Wennberg Owal Groupista.

• Selvityksessä esitetään viisi kehityskelta systemaattisen 

toimintatavan rakentamiseksi kuntien ja valtiohallinnon 

toiminnan lapsivaikutusten arvioinnissa.

https://itla.fi/hello-world/


Lapsistrategia

Kuntaliiton ennakkovaikutusten arviointisuosituksesta  
kansallisen lapsistrategian valmisteluun

Tausta-aineistoa:

• ”Lapsen ja nuoren hyvinvointia ja kasvuympäristön 
turvallisuutta edistetään tuomalla systemaattinen 
lapsivaikutusten arviointi ja lapsibudjetoinnin näkökulma 
osaksi kaikkia poliittisia päätöksiä ja palveluita. Näin 
voidaan parantaa lasten ja perheiden palveluiden 
ennakoitavuutta, vahvistaa ylisektorista toimintakulttuuria sekä 
tunnistaa aukkoja palvelujärjestelmässä ja ammatillisessa 
osaamisessa. On myös voitava varmistaa lapsen ja nuoren 
oikeus tulla kuulluksi ja vaikuttaa heitä koskevien 
päätösten valmisteluun ja toimeenpanoon.”

https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/1271139/lapsistrategian-valmistelu-alkaa
https://stm.fi/lapsistrategian-valmistelu-2018-2019


Terveyden ja hyvinvoinnin 

laitos

Ohjeistus tukemaan lapsivaikutusten arviointeja

”Ohjeistus on suunnattu kuntien ja maakuntien

päätösvalmistelijoille ja päätöksentekijöille. 

Lisäksi ohjeistusta voivat soveltaa kaikki lasten 

parissa työskentelevät arvioidessaan toimintansa lapsiin kohdistuvia 

vaikutuksia. 

Ohjeistus sisältää myös esimerkkikuvauksen toteutetusta 

lapsivaikutusten Ohjeistus on suunnattu kuntien ja maakuntien 

päätösvalmistelijoille ja päätöksentekijöille. 

Lisäksi ohjeistusta voivat soveltaa kaikki lasten parissa työskentelevät

arvioidessaan toimintansa lapsiin kohdistuvia vaikutuksia.

Ohjeistus sisältää myös esimerkkikuvauksen toteutetusta lapsivaikutusten 
arvioinnista.”

http://www.julkari.fi/handle/10024/136377


LAPSILÄHTÖINEN 
TOIMINTAKULTTUURI

Lapsilähtöinen toimintakulttuuri 
mahdollistuu näiden kautta

YHTEISTYÖRAKEN-

TEET

TIETOJOHTAMINENKUULEMISEN 

KÄYTÄNNÖT

KUNTALAISVIESTINTÄ

Vrt. Susanna Hellsten 
13.9.2019 LAPE-
akatemia 



Mitä kunnissa jo on?

• ”Välitehtävän tarkoituksena on hahmottaa, millaisia edellytyksiä 
kunnissa on jo valmiina lapsivaikutusten arvioinnin käyttöönotolle, 
käytön laajentamiselle ja lapsilähtöisen toimintakulttuurin 
kehittämiselle. Näin saamme kokonaiskuvan siitä, mitä lapsivaikutusten 
arvioinnin systemaattinen käyttöönotto vaatii johtamiselta.”

• Kartoittakaa, lomakkeen avulla, mitkä ovat lapsivaikutusten arvioinnin 
käyttöönottoa edistäviä tekijöitä ja käytänteitä organisaatiossanne. 

Tarkastelunäkökulmat ovat:

– 1. kuuleminen 

– 2. tietojohtaminen 

– 3. yhteistyörakenteet 

– 4. kuntalaisviestintä 



Lapin tilanne vastausten perusteella: mitä jo 

on ja mitä ei vielä ole?

• Tietojohtaminen on strateginen toimintamalli. 

• Moniammatillisuus ohjaa organisaation toimintaa. 

Yhteistyörakenteet ovat pääosin kunnossa.

• Olemassa olevaa ei hyödynnetä: esim. vuorovaikutus-

ja/tai osallisuussuunnitelma, edustuksellisen osallisuuden 

ryhmät

• Hajontaa kuntalaisviestintään liittyvissä vastauksissa

(esim. sähköinen tiedottaminen ja sen 

saavutettavuus, kyselyt, kuntalaisaloitekäytännöt)

Rakennetaan olemassa olevan pohjalle sekä kunnissa 
että muiden toimijoiden organisaatioissa!



Mikä on LAVA?
• Työväline kunnille lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin 

edistämiseen sekä palveluiden  

suunnitteluun, kehittämiseen                                                              

ja arviointiin.

Valmisteltava 
asia

Onko 
lapsivaiku-

tuksia?

Näkökulmat?

Mitä tietoa on

tarjolla?

Millaista
lisätietoa
tarvitaan?

Lasten ja 
nuorten, 

lapsiperheiden  
kuuleminen 

Tiedon keruu 
yhteen

Tiedon
analysointi

Dokumen-
tointi



Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 

2018-2021: kaupunginhallitus ja-valtuusto

• Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2018-2021 
hyväksyttiin Oulun kaupunginhallituksessa 9.4.2018 (kohta 93). 
”Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman yhteenvedossa 
esitetään laadittavaksi lapsivaikutusten arvioinnin 
toimintamalli. ” (päätöksen liitteenä ko. sivulla on myös 
varsinainen suunnitelma)

• 16.4.2018 kaupunginvaltuustokäsittely (kohta 32)
”Valtuutettu Simonen esitti valtuutettu Larun kannattamana, 
että hyväksyessään päätösehdotuksen lisäksi valtuusto 
edellyttää, että vuoden 2018 aikana kaupungille laaditaan 
lapsivaikutusten arvioinnin toimintamalli.”

– Päätösehdotus ja tehty lisäesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

http://asiakirjat.ouka.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_asil_tweb.htm?+bid=15067
http://asiakirjat.ouka.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_asil_tweb.htm?+bid=15011
http://asiakirjat.ouka.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_asil_tweb.htm?+bid=15011


Oulun LAVA-toimintamalli
1.Toimialoille yhteinen ohjeistus

2. Yhteinen, sähköinen, EVA-työkaluun perustuva 
dokumentointipohja 

3. Valmistelijoiden ”työkalupakki”

4. LAVAn käyttöönoton toimeksianto ja seuranta 

-UNICEF-koordinaatioryhmä, muut asiantuntijat (vrt. 
lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma) 

-Kaupungin ohjausryhmä/yhdenvertaisuuden, 
toiminnallisen tasa-arvon ja osallisuuden ohjausryhmä.

LAVAn käyttöönotto vaatii osaamisen kehittämistä: yhteisen 
ymmärryksen lisääminen (valmistelijat, päättäjät), sähköisen EVA-
työkalun käytön opastus, täydennyskoulutus, konsultaatio



Lapsivaikutusten arvioinnin kokonaisuus 

Oulussa

kaupungin tason linjaukset siitä, 

*kuka päättää,  missä asioissa 
käytetään, milloin käytetään ja 

milloin ei

*missä laajuudessa tehdään

*kuka tekee ja kenen kanssa  
tehdään yhteistyötä/vastuista

Prosessi

Lapsivaikutusten 
arvioinnin prosessi 

kuvattu

Koulutukset

Benchmarking

Työkalupakki valmistelijalle

-työtä tehty UNICEF-
koordinaatioryhmässä, LYK –

kunnissa

-sisällöt kerätty  hyödyntäen eri 
vaikutusten  arviointimalleja

-työkalun visusalisointia  
mietitty

-sähköinen työkalu

KAUPUNGIN TASON OHJAUSTA LAVAN LINJAUSVALMISTELULLE
Kaupungin osallisuuden, yhdenvertaisuuden ja toiminnallisen 
tasa-arvon ohryssä, kaupungin kehittämisen ohjausryhmässä, 
kaupungin johtoryhmässä, toimialojen johtoryhmissä, 
lautakuntaseminaareissa



Hyödyistä eri tahoille
VALMISTELIJAT, ESITTELIJÄT:

• Valmistelu on avointa ja järjestelmällistä

• Yhteistyö vahvistuu ja vastuu jakaantuu

• Toimialojen välinen dialogi kehittyy

• Yhteys kuntastrategiaan terästyy  (vrt. esim. Oulussa ”Olemme turvallinen ja 

lapsiystävällinen kaupunki” ja ”Kehitämme vaikuttavia palveluita ja 

toimintaamme asiakaslähtöisesti tietoon perustuen.”)

PÄÄTÖKSENTEKIJÄT:  

• Vastuunjako selkeytyy

• Eri päätösvaihtoehdot tuodaan esiin

• Vaihtoehtoja on helpompi verrata

• Päätökset ovat vahvemmin punnittuja ja perusteltuja

• Päätökset ovat kestävämpiä ja vaikuttavampia

Vaikutusten keskinäinen arvottaminen on päätöksentekijöiden tehtävä.
Vaikutusten ennakkoarviointi ei poista päätöksenteosta arvovalintoja.



Hyödyistä eri tahoille/kuntalaiset

• LAVA-valmistelussa lapset ja nuoret, lapsiperheet 
keskiössä

• Päätösten vaikuttavuus lisääntyy  

• Päätöksenteon avoimuus kasvaa

• Tietoa on paremmin löydettävissä 

• Osallisuus vahvistuu luoden luottamusta

• Päätösten vaikutukset lapsiin ja heidän 
hyvinvointiinsa on pohdittu kokonaisvaltaisesti eri 
näkökulmista



Linjauskeskustelun lähtökohdat
Miksi LAVA tehdään (vrt. muu päätösvalmistelu)?

Dokumentoi ja tekee näkyväksi 

-valmisteluprosessin (ml. kuulemiset)

-ratkaisuvaihtoehdot perusteluineen

-sen, minkä varassa päätös tehdään

Mahdollistaa

-keskustelun eri vaihtoehdoista

-parhaan vaihtoehdon valinnan

-negatiivisiin vaikutuksiin varautumisen

Selkeyttää

-rooleja

-viestintää (esitystapa, kuntalaisviestintä)



Keskusteluiden ja käsittelyiden palautetta 

Oulusta
• Päättäjien on oltava perillä, että he tekevät LAVAn pohjalta 

arvovalintoja päätöksissään. Tähän liittyen: tunnistettava 
valmistelijoiden ja luottamushenkilöiden erilaiset roolit ja 
vastuut (huolellinen valmistelu – päätösvaihtoehdoista 
valitseminen). 

• Peräänkuulutettiin osaajia lasten kuulemiseen/toiminnallisuus, 
haavoittuvassa asemassa olevien lasten kuuleminen, yhteistyö 
järjestöjen kanssa tässä.

• Linjauksessa tarpeen tunnistaa valmistelun vaatima aika: kun 
tiedetään etukäteen, millaisista asioista laaja lava ainakin tehdään, 
siihen osataan työajallisesti valmistautua. Alkuvaiheessa myös 
huomioitava perehtymiseen, kouluttautumiseen ja lava-prosesseista 
opitun jakamiseen kuluva aika. 

• Myös tärkeä tunnistaa, että lava ei poista politiikasta 
(arvo)valintoja tai ristiriitoja. Kylläkin auttaa tunnistamaan ja 
huomioimaan ne ja sitä kautta helpottaa parhaan mahdollisen 
kokonaisratkaisun etsimistä.



Tärkeää kuvata koko kaupunkilaisten kanssa tehtävän 
vuorovaikutuksen kokonaisuus-> vaikutusten arvioinnin osuus siinä

Ihmisvaikutusten vs. lapsivaikutusten tarpeellisuus tilannekohtainen, 
osassa vaatii nimenomaan lapsivaikutuksiin keskittymistä -> osattava 
tarkentaa valmistelua, vaatii paljon harkinnanvaraisuutta

On tärkeää, että LAVA-valmistelusta vastaa aina ryhmä, ei vain 
hankkeen vetäjä: varmistetaan paitsi lainmukaisuus myös olennaiset 
näkökulmat. Käytössä ei ole erillistä resurssia, upotaan LAVA valmistelun 
normaaliin resurssiin

Tarvitaan aina tuki johdolta kokonaisuuden valmisteluun (sekä LAVA 
että  muu valmistelu)

LAVAn käyttö ei poista periaatteellista ongelmaa, jos sellainen on 
päättäjien ja valmistelijoiden välillä=luottamuspula

Keskusteluiden ja käsittelyiden palautetta 
Oulusta



Päätös Oulussa lapsivaikutusten arvioinnin 

toimintamallista 25.3.2019

Kaupunginhallitus hyväksyy lapsivaikutusten arvioinnin 
toimintamallin: 

- Toimialat tunnistavat ja kirjaavat osana talousarvion 
suunnittelutyötä ne isot muutokset, jotka edellyttävät 
lapsivaikutusten arviointia. 

- Toimialojen lapsivaikutusten arvioinnin kohteiden 
valintaan ja niihin liittyviin prosesseihin tulee olla 
erityinen vaikutus sillä, että Oulun kaupungissa 
tunnistetaan haavoittuvat lapset yhdenvertaisuuslain 
mukaisesti. 



• Päätöksen lapsivaikutusten arvioinnin käytöstä muissa 
kuin talousarviossa mainituissa yhteyksissä tekee 
tarvittaessa toimielimen esittelijä. Esittelijä huomioi 
päätöstä tehdessään käytettävissä olevan ajan ja muut 
resurssit. Päätös sisältää kirjauksen lapsivaikutuksen arvioinnin 
laajuudesta ja/tai tavasta. 

• Kevään 2019 aikana haetaan toimivat käytännöt 
lapsivaikutusten arviointiin kunkin toimialan osalta. Samalla 
arvioidaan toimintamalliin liittyvien valmistelijan työkalujen 
käyttökelpoisuus. Kaupunginhallitus tarkastelee ja 
tarvittaessa päivittää toimintamallia vuonna 2021. 

Päätös 25.3.2019



• Lapsivaikutusten arvioinnin toimintamallin käyttöönottoa 

tuetaan sekä luottamushenkilöille suunnatuilla infoilla 

että valmistelijoiden koulutuksella.

• Esim. FCG:n konsultaatio Oulussa 11.11.2019: 

”Yhteyshenkilö voi toimia enintään tutorina, aktivoijana tai 

kouluttajana, itse EVA-osaaminen tulee olla jokaisella 

toimialalla/hallintokunnassa ja päätösten vaikutusten 

ennakkoarviointien teko on valmistelijoiden vastuulla.

Päätös 25.3.2019



Seurannasta Oulussa

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman 

toteutuminen/HYVE-SIKU

Yhdenvertaisuuden, toiminnallisen tasa-arvon ja 

osallisuuden ohjausryhmä (Kaupunginjohtajan nimittämä): 

KH:n päätöksen toteutumisen seuranta ja ohjaustyö

Tarkastuslautakunnan laatima arviointikertomus 

(vaikutusten arvioinnit)

Kaupunginhallitus v. 2021 LAVA-toimintamallin päätöksen 

tarkistus (vrt. KH:n päätös 25.3.2019)



Hämeenlinnan, Jyväskylän ja Forssan 

ratkaisut

• Hämeenlinna: näkökulmat lapsivaikutusten arvioinnissa 

–> Päijät-Hämeen LAPEn kehittämistyö

- > Kuntaliiton EVA-sähköiseen työkaluun

• Jyväskylä: rohkeasti liikkeelle kokeillenkin

– hyvinvointikoordinaattori ja suunnittelija

• Forssa 6.5.2019: päätös kolmiosaisesta lapsiystävällisen 

valmistelutyön ja päätöksenteon mallista -> prosessikuvaus

http://www.avi.fi/documents/10191/12265757/Hilkka+Kemppi/2c4999f4-0617-427a-ad01-8dacd19b10ab
https://www.jyvaskyla.fi/osallistu/osallisuus-paatoksenteossa/vaikutusten-ennakkoarviointi
http://dynastia.forssa.fi/djulkaisu/kokous/20193513-2.PDF
http://dynastia.forssa.fi/djulkaisu/kokous/20193513-2-1.PDF


Taustavalmisteluita: haavoittuvat lapset

• Kuvataan selkeämmin, mikä merkitys päätöksellä on 
perheelle, kuulemisessa pitäisi keskittyä tähänkin 

• Tunnistettava yhdenvertaisuuslain mukaisesti nämä lapset ja 
kuultava niitä, jotka kohtaavat lapset päivittäisessä työssään, 
ml. järjestötoimijat

• Kartoitettava nimenomaan omassa kunnassa, keitä 
haavoittuvassa asemassa olevat lapset ovat

• ONE: Muistetaan, että ”keskivertonuoret” voivat muuttua 
haavoittuvassa asemassa oleviksi nuoriksi, jos heidän 
asioistaan ei pidetä huolta!



UNICEFin blogi: ”Nälkäisenä nukkumaan –

haavoittuvassa asemassa olevat lapset Suomessa”

• ”Meillä on lapsia, jotka menevät nälkäisenä nukkumaan. Joka 
kymmenes Suomessa asuva lapsi elää pienituloisessa 
perheessä, ja köyhyys voi tuntua lapsen elämässä jopa ruuan 
puutteena. Tiedämme, että vanhempien köyhyys erityisesti 
vauva-aikana voi aiheuttaa lapselle vaikeuksia pitkälle 
tulevaisuuteen.

• Meillä on vammaisia lapsia, jotka tietävät, että heille tarjotaan 
koulun jälkeen heti eläkepaperit eikä heitä koskaan haluta 
töihin.

• Meillä on lapsia, jotka sanovat jo tottuneensa siihen, että 
koulussa saman ikäiset huutelevat rasistisia kommentteja, 
mutta se satuttaa, kun tuntemattomat aikuiset tekevät näin 
keskellä kirkasta päivää.

https://www.unicef.fi/blogi/nalkaisena-nukkumaan/?fbclid=IwAR3H7JUZn7_pkNGcRuO0ckadaE1UJJS-S911GMpI-UdkCaKBTBFsIkPL4i0
https://thl.fi/fi/-/vauvaikaisen-perheen-koyhyys-vaarantaa-nuoruuden


Vaikuttaja-

päivät 16.10.2018



Taustavalmisteluita: Kyselylupaprosessi

1) Kyselylomakkeen ja 

liitteiden toimitus sikuun: 

siku.kyselyt@ouka.fi

2) Vastuualue- tai siku-

johtajan päätös

3) Yksikkö/yksiköt: Tieto 

päätöksestä ja käytännön 

toimista sopiminen 

4) Kyselyn toteuttaminen

5) Kyselyn tulosten analysointi ja 

tulokset sikuun: 

siku.kyselyt@ouka.fi

6) Tulosten tallennus Akkunan

Kyselyt-sivulle, tieto tuloksista 

yksikköön/yksiköihin

7) Julkaisu ja tuloksista 

uutisointi

Intrassa ajan 

tasalla oleva 

kyselyiden 

vuosikello ja 

tulokset

Vastuualuejohtaja ja 

viestintä tarvittaessa 

apuna



• sähköinen EVA-työkalu -> sähköinen Oulun LAVA-pohja

Taustavalmisteluita: sähköinen työkalu

https://www.hyvinvointikertomus.fi/


LAVA-näkökulmat Oulun sähköisessä 

työkalussa 

Lähtökohdat sekä näkökulmille että toiminnoille LAVAssa: kasvu 
ja kehitys yhdenvertaisuus, osallisuus (vrt. Lapsen oikeudet, LOS)

1. LAPSET JA NUORET RYHMINÄ JA YKSILÖINÄ 

2. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 

3. IHMISSUHTEET

4. HYVINVOINTI JA TURVALLISUUS
5. PERHEET JA NIIDEN TALOUDELLINEN TILANNE

6. MUUT VAIKUTTAVAT NÄKÖKULMAT (esim. vaikutukset 
kuntatalouteen, henkilöstövaikutukset, vaikutus muihin
väestöryhmiin)



Esimerkki Oulusta: Iltapäivätoiminta

• Sivistysohjelman mukaan ”Turvaamme jokaiselle 
oppilaalle harrastustakuun mukaisesti 
mahdollisuuden harrastuksiin ja turvalliseen 
iltapäivään 1.-2. luokkien ja erityisen tuen oppilaille”. 

• Oulussa järjestetään perusopetuslain mukaista 
maksullista iltapäivätoimintaa ensisijaisesti ensimmäisen 
vuosiluokan oppilaille. Toisen vuosiluokan oppilaat 
saavat maksullisen iltapäivätoimintapaikan, mikäli 
ryhmissä on tilaa. 

uuden toimintamallin tarve  LAVA



Tavoitteena löytää lasten kannalta kussakin tilanteessa 

paras mahdollinen ratkaisu.

Esimerkki Oulusta: Iltapäivätoiminta



Muut valinnat ja menettelyt sivistys- ja 

kulttuuripalveluissa

• Tuen strategiaan liittyvän lautakuntapäätöksen jakaminen  osiin: 
LAVAn tarvekartoitus

• Esille tullut esim. jälkiarvioinnin tarve/päätöksen /sen 
täytäntöönpanon seurausten arviointi -> ehdotettu seuranta-arviona 
tehtävää LAVAa.

Koulurakentaminen

• esim. Mitä positiivisia ja negatiivisia vaikutuksia päätöksellä 
on lapsiin? 

• Onko ehdotuksella haitallisia seurauksia erityisesti jollekin 
lapsiryhmälle?

• Lähiliikuntapaikkarakentamisen ohjelma: kuntalaisten (ml. lapset ja 
nuoret) osallisuus voimakkaammin valmisteluun -> kriteeristö



LAVAn käyttöä edistäviä toimenpiteitä

vrt. tarkistuslista s. 3 (ja s. 4 LAVAn käyttöä estävät tekijät)

• Suunnitelmallisuus

• Sitoutuminen

• Tukevat käytännöt

• Dokumentointi

• Kokemusten ja osaamisen jakaminen

• Hyödyn tunnistaminen

• Kokeilukulttuuri 

LAVAn käyttöön otto on oppimisprosessi, se ei tule 
valmiiksi pelkästään päätöksin ja ohjein.

https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/136377/PP_LAVA_prosessikuvaus_vihr_lape_ilme.pdf?sequence=1&isAllowed=y


Oulun kaupungin lapsiystävällinen –kunta sivut

https://www.ouka.fi/oulu/english/child-friendly-city

https://www.ouka.fi/oulu/oulu-tietoa/lapsiystavallinen-kunta
https://www.ouka.fi/oulu/english/child-friendly-city
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