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III Uusi vaikuttavuus (syksy 2019)

• Miten johdetaan lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia 
sekä oppimista tuloksekkaasti ja vaikuttavasti? 

• Paneudutaan sekä kustannus-, hyvinvointi-, oppimistulos- sekä 
asiakaskokemus- ja henkilöstötyytyväisyys tiedon 
hyödyntämisen sekä tiedolla johtamisen uusiin 
mahdollisuuksiin.  

• Mitä näyttöön perustuvien menetelmien käyttö edellyttää 
johtamiselta?  

• Miten hyödynnetään päätösten lapsivaikutusten arviointia 
tuloksellisen johtamisen tukena?

• Arvioidaan hyvinvointikertomusten kehittämistä vaikuttavuuden 
arvioinnin tukena.  
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Rinteen hallitusohjelman keskeiset tavoitteet (sote)

1. Saatavuus 

• Parannetaan palvelujen yhdenvertaista saatavuutta ja oikea-aikaisuutta 

2. Ennaltaehkäisy 

• Siirretään painotusta raskaista palveluista ennakoivaan ja ehkäisevään        
työhön

3. Laatu 

• Parannetaan palvelujen laatua ja vaikuttavuutta 

• Tutkimus- ja kehittämistoimintaa osana perustyötä

4. Yhteentoimivuus

• Varmistetaan sote-palvelujen yhteentoimivuus ja liittymäpinnat muihin 
palveluihin 

5. Kustannusten nousun hillitseminen
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LAPSISTRATEGIA 2040 vaikuttavuutta ohjaamassa 

Hyvinvoinnin osatekijät Johtamisen haasteet Tavoiteltavat muutokset



Mitä vaikuttavuudella 
ymmärrämme?



Vaikutus vai vaikuttavuus

Vaikutuksella kuvataan seurausta (effect, impact, influence).  

• toiminnasta seuraava (vaikuttavuutta edeltävä) konkreettinen muutos, voi olla 
myös ei-toivottu

• vaikutukset voivat olla suoria tai ne voivat syntyä välillisesti

• voidaan tarkastella heti tai seurata mm. eri ajanjaksoina tai koko elämänkaarella 

Vaikuttavuus kuvaa tavoitteiden saavuttamista 

• vaikuttavuus kuvataan yleisimmin tavoitteiden saavuttamisen asteena, jolloin 
”oikeita asioita” eli vaikuttavia asioita, ovat silloin ne, jotka ovat tavoitteiden 
mukaisia tai suuntaisia. 

• edellyttää tavoitteiden muotoilua niin konkreettisiksi, että niitä voidaan mitata ja 
arvioida. 

• vaikuttavuus on (palvelun tai toimintamallin) kyky saada aikaan haluttuja 
vaikutuksia

• vaikuttavuuden osoittaminen edellyttää tietoa siitä 

1) mitä vaikutuksia on syntynyt ja 

2) minkälaisin menetelmin nämä ovat syntyneet

• Kustannusvaikuttavuus edellyttää vaikutuksen kuvaamista sekä sen 
aikaansaamiseksi syntyneiden kustannusten yksilöimistä. 
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”Lapsivaikutusten arviointia tehdään nykyisellään 
heikosti”

• Kiinnostus lapsivaikutusten arviointia kohtaan on lisääntynyt 
erityisesti kunnissa, mutta käytännön esimerkit ovat edelleen 
varsin vähäisiä muutamia edelläkävijäkuntia lukuun 
ottamatta.”

• Valtionhallinnossa lapsivaikutusten arvioinnin tilanne on 
kuntiakin heikompi. 

• Lapsivaikutuksia on arvioitu hallitusten esityksissä erittäin 
niukasti eikä lapsivaikutusten arviointeja ole tehty lainkaan 
useissa keskeisissäkään hallituksen esityksissä. 

• Valtion talousarviopäätösten osalta lapsivaikutuksia ei 
kokonaisuudessaan arvioida lainkaan.

• Merkittävissä päätöksissä tulisikin päätökseen kiinnittää 
systemaattinen seurannan prosessi, jossa päätöksen 
lapsivaikutuksia seurataan määritellyn ajan kuluessa ja 
päätöksiä tarvittaessa korjataan saadun tiedon pohjalta.

(ITLA, Lapsivaikutusten arvioinnin selvitys 2019)

Ks. tarkemmin:  https://owalgroup.com/asiakascaset/lapsivaikutusten_arviointi/
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Vaikuttavuuden osoittamisen tarpeet

• Kestävä talous edellyttää, että palveluiden kustannusten ja 
vaikuttavuuden kehitykseen liittyvät tekijät tunnetaan

• Ilman vaikuttavuuden arviointia resurssien käytön mielekkyyttä ei 
voida täysimääräisesti arvioida, kun ei voida havaita, mitkä 
interventiot tuottavat haluttuja vaikutuksia

• Ilman vaikuttavuusarviointia on siten mahdotonta tunnistaa 
yhteiskunnan tasolla eri palveluiden yli- tai alikäyttöä, arvioida 
palveluiden laatua ja tuloksia eri väestöryhmien, alueiden tai 
palveluntuottajien välillä (mm. Vedung 2009, Dahler-Larsen 2005; Kettunen 2017): 

• Vaikuttavuuden arvioinnin tavoitteena on tuottaa tarkempaa 
tietoa palveluiden toimivuudesta ja siten parantaa palveluiden 
laatua ja tuloksellisuutta

• ”Sosiaalityöllä tarkoitetaan asiakas- ja asiantuntijatyötä, jossa 
rakennetaan yksilön, perheen tai yhteisön tarpeita vastaava 
sosiaalisen tuen ja palvelujen kokonaisuus, sovitetaan se yhteen 
muiden toimijoiden tarjoaman tuen kanssa sekä ohjataan ja 
seurataan sen toteutumista ja vaikuttavuutta.”

SHL 15§, 1301/2014
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Vaikuttavuuden arviointi

• ”Vaikuttavuus on mitattu muutos asiakkaan tai väestön terveydessä, 
toimintakyvyssä tai hyvinvoinnin tilassa; toiminnasta tai menetelmästä asiakkaalle 
koituva mitattava hyöty. (Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 36/2017. 

• Kun vaikuttavuus on aidosti asetettu tavoitteeksi, tulee vaikuttavuuden 
mittaamisen olla jatkuvaa ja monipuolista

• Vaikuttavuuden tärkeä mittari on, kokevatko asiakkaat, että heitä kohdellaan 
asiantuntevasti, tasa-arvoisesti ja eettisesti oikeudenmukaisesti 

• Vaikuttavuuden arvioinnin eettinen merkitys tarkoittaa, että hyvään 
ammatillisuuteen kuuluu toimintatapojen kriittinen tarkastelu ja jatkuva  
kehittäminen

• Vaikuttavuuden mittaaminen edellyttää järjestelmää, jossa tuloksia tarkastellaan 
sekä lyhyellä että pitkällä seuranta-ajalla 

• Vaikuttavuutta tulee mitata yksilötasolla kokonaisissa palvelu- tai hoitopoluissa
(Porter ja Guth 2012 s. 27-28)

ratkaisevaa on vaikuttavuuden mittaaminen ja mittaustulosten

hyödyntäminen johtamisessa 
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Mitä uudenlaisella vaikuttavuudella tarkoitetaan?

”Vaikuttavuudella pitäisi tarkoittaa vain sitä, että tehdään  oikeita asioita”

(Holzer & Kolby 2005; Kanter ja Brinkerhoff 2000).

”Oikeaa tukea oikeaan aikaan”

Uudenlaisen johtamisen- osuudessa tunnistettiin, että kompleksiset ongelmat eivät ratkea 
yksinkertaisilla ratkaisuilla (vrt. kollaboraatio = tavoitteellinen yhdessä tekeminen)

”Yhdessä”

Uudenlainen vaikuttavuus syntyy kokonaisvaltaisen ja onnistuneen yhteistyön tuloksena, jossa 
asiakas itse kokee olevansa vahvasti mukana

Vaikuttavuusperusteisuus on lähtökohtaisesti asiakaskeskeinen käsite, jolloin asiakkailta tulisi 
kysyä heille relevantteja asioita.(Porter 2010)

” Kustannusten hillintä”

Vaikuttavuudessa on siten kysymys palvelujen vaikutusten peilaamisesta yhtäältä poliittisten 
päättäjien asettamiin tavoitteisiin, toisaalta asiakkaiden palvelukokemuksiin 

(Mm. Lawton & McKevitt & Millar 2000, Lumijärvi 2009).
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Vaikuttavuus lapsi- ja perhepalveluissa 

• vaikuttavuus lapsi- ja perhepalveluissa voi tarkoittaa yhdessä 
onnistumista, jolloin voidaan osoittaa kyky tuottaa (käytössään 
olleilla voimavaroilla) tavoiteltua muutosta / hyvinvointia sekä 
lyhyellä että pitkällä aikavälillä 

• kuvaa palvelujen kohdentuvuutta, kattavuutta ja riittävyyttä 
sekä olennaisten välillisten vaikutusten muodostamaa 
kokonaisuutta 

• tarkoittaa palvelusta asiakkaalle koituvaa hyvinvoinnin lisäystä l. 
miten hyvin asiakkaan tarpeisiin eri palvelutilanteissa vastataan 

• missä määrin samalla vältytään ei-toivotuilta ja ei-tarkoitetuilta 
haittavaikutuksilta

• laajemmin vaikuttavuuden tarkoituksena on kuvata kootusti sitä 
hyvinvoinnin arvoa, joka palvelulla on ympäristössään eli ns. julkista 
hyötyä ”public value” (mm. Porter 2010)

• työkaluina mm.  hyvinvointisuunnitelmat, LB, LAVA, näyttöön 
perustuvat menetelmät
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Muita lähikäsitteitä



Yläkäsitteenä tuloksellisuus (organizational performance)

• Julkisella sektorilla tuloksellisuus tarkoittaa kokonaisonnistumista siten, 
että organisaatio menestyy tuottavuuden lisäksi myös laadullisissa 
pyrkimyksissään (Holzer & Kolby 2005). 

• Tuloksellisuuden käsite saatetaan korvata kokonaistuloksellisuudella (total

performance), millä halutaan erityisesti korostaa tuloksellisuuskäsitteen laajaa 
ja moninaista sisältöä. (Gunningham 1977; Cameron 1983; Rainey & Steinbauer 1999; Ritz
2007)

Suhde vaikuttavuuteen:

• Tuloksellisuus on yläkäsite, edellyttää toteutuakseen myös tehokkuuden, 
laadun ja vaikuttavuuden sekä taloudellisuuden osoittamista (Lumijärvi 2007)

• Tuloksellisuus on yläkäsite tuottavuudelle, vaikuttavuudelle, laadulle, 
kustannusvaikuttavuudelle, tehokkuudelle sekä työelämän laadulle (Kuntaliitto 
2018).
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Tuottavuus ja tehokkuus

• Tuottavuus kertoo tuotetun hyödyn tai arvon ja siihen 
käytettyjen voimavarojen suhteesta  

• Tehokkuuden tunnusluvut ovat suhdelukuja 

• Teknisesti tehokas toiminta tuottaa määrällisesti parhaan 
mahdollisen tuloksen

• Vrt. voiton maksimointi kustannusten minimointi (Coelli ym. 2005)

Suhde vaikuttavuuteen:

• Vaikuttavuusperusteisessa johtamisessa tuottavuus on 
toissijainen vaikuttavuuteen nähden: ensisijaista on, että 
tehdään oikeita asioita. 
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Laatu

• ”Laatu koostuu asiakaskokemuksesta, saatavuudesta ja turvallisuudesta”

(Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 36/2017. Ehdotus sosiaali- ja  
terveyspalveluiden uudeksi kansalliseksi mittaristoksi )

• Laatu sisältää asiakaskokemuksen, turvallisuuden, pääsyn ja saatavuuden
(Häkkinen ja Peltola (2016) 

Suhde vaikuttavuuteen 

Tärkeää on tunnistaa ja tietää, 

• mistä hyvä asiakaskokemus syntyy (mikä kaikki vaikuttaa, mitkä asiat ovat asiakkaalle 
ehdottoman tärkeitä); kohtaaminen, asiakkaan osallisuus, luottamus, ammatillinen 
osaaminen ja yhteistyö, menetelmät jne.

• Saatavuus; miten palvelut kohdentuvat ja vastaavat asiakkaiden tarpeita

• Turvallisuus; turvalliset toimintatavat, turvallisuudentunteen vahvistaminen 
proaktiivisesti

 Laatu ei synnyt itsestään, vaan se tulee määrätietoisesti johtaa

 PDCA -syklin mukainen toiminta (suunnittele, toteuta, arvioi, paranna)

 ”Johtamisen laatu ei voi olla heijastumatta palvelun laatuun (Vigoda 2000).
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Miten vaikuttavuutta voidaan 
johtaa?



NPM Uusi julkisjohtaminen 
(New Public Management, NPM)

Uusi julkinen hallinta 
(New Public Governance NPG)

• Korostaa toimijoiden välistä yhteistyötä,

verkostoitumisen tukemista

• Tulosten parantamisen sijaan hallinta keskittyy 

prosessien parantamiseen

• Kehittämisen kohteena ovat suhteet muihin 

toimijoihin

• Korostaa yhteisöllisyyden, osallisuuden ja 

demokratian merkitystä

• Politiikan ja hallinnon eriyttämisen sijaan 

keskitytään

vuorovaikutusprosessin kehittämiseen

• Voimavaroja hallitaan kokonaisuutena ja 

horisontaalisena - vastauksena toimintaympäristön 

epävarmuuteen 

• Korostaa tuottavuuden ja tehokkuuden 

vaatimuksia

• Käytetään voimavaroja mahdollisimman 

säästeliäästi

• Samat johtamisopit sovellettavissa 

kaikkialla

• Asiakkaat nähdään kuluttajina 

Julkisen hallinnon uudistumista ohjanneet doktriinit



Vaikuttavuuden johtamisesta

Organisaation toimintakäytännöissä mm. 

• työntekijöiden osallistuminen

• työtehtävien uudelleenmuotoilu

• päätöksenteon hajauttaminen

• jatkuva parantaminen 

Vaikuttavat parempaan

• tuottavuuteen

• palvelun laatuun

• joustavuuteen

• työmotivaatioon

• työhyvinvointiin

• työpoissaolojen vähenemiseen  

”Johtamisen laatu ei voi olla heijastumatta palvelun laatuun ja 
vaikuttavuuteen” 

(Lumijärvi 2007, Vigoda 2000, Ichniowski 1997 ym.)
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Johtamisen keinot lapsi- ja perhepalveluissa

Lapsen oikeuksiin perustuva hallinto ja päätöksenteko

• Osallisuuden toteutuminen

• Luotettavaan tietoon  tietoon perustuva päätöksenteko 

• Uudenlainen johtamiskulttuuri ja johtamis- ja työmenetelmien  käyttö 

Lapsi- ja perhelähtöinen toimintakulttuuri

• Yhteinen arvoperusta

• Yhteisöllisyyden merkitys

• Kokonaisvaikuttavuuden ymmärrys  

• Kohtaaminen

”Tavoitteena on, että lapsi tai nuori voi tulla luottavaisena jo pienen 
mieltä askarruttavan asiansa kanssa tutun aikuisen luo varmana siitä, 
että häntä kuullaan ja autetaan siten, että hän itse voi osallistua 
päätöksentekoon”. THL Ohje 2/2019
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Kiitos! 
Lisätietoja:

Mirja Antila, HT
LAPE-akatemian fasilitaattori
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www.stm.fi/lapeakatemia
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”Koko kylä kasvattaa” - lasten hyvä arki koko kunnan 
yhteiseksi työksi  

Collective impact -palvelumalli taustateorioiden, kehittämisen ja 
tutkimuksen näkökulmasta

Mika Niemelä, FT, tutkija, Oulun Yliopisto



Viisi edellytystä collective impact l. 
yhteisövaikutukselle
1. A Common Agenda: Yhteinen tavoite, toimintaohjelma

2. Shared Measurement System: jatkuva arviointi (palautejärjestelmä), 
päätöksenteon tueksi

3. Mutually Reinforcing Activities: yhdessä päätetyt toimet (jatkuvan
arvioinnin pohjalta) 

4. Continuous Communication: jatkuva vuoropuhelu (erityisen
tärkeää), palautejärjetelmä

5. Backbone Support Organization: kehittämisen tukirakenne

Kania & Kramer 2011 Stachowiak et al 2018



CI -tutkimuksesta 

• Edellytykset, onko olemassa?

• Varhaiset muutokset esim. sitoutuminen, lisääntynyt yhteistyö, 
valmius jatkuvaan arviointiin jne.

• Systeemitason muutokset keskeisissä organisaatioissa

• Väestötason muutokset



Lapset puheeksi -palvelumalli

1. Strategialinjaukset, poliittisesti hyväksyttyjä, yhteinen tahtotila /idea: 
lapsen toimiva arki (Solantaus& Niemelä 2016)

2. Organisaatiotaso,
• yli sektorirajojen ulottuva johtoryhmä: palautejärjestelmä, yhdessä päätetyt

toimet/linjaukset
• Yhden puhelun/kontaktin periaate, palvelujen koordinaatio asiakkaan luokse, 

tiedonkeruu kehittämisen pohjaksi
• Yksikkökohtaiset ohjeistukset

3. Työntekijöiden osaaminen, samankaltainen perustyömenetelmä kaikille 
toimialoille Lp- keskustelu ja –neuvonpito 

4. Väestön osallisuus, esitteet, oppaat, vanhempainillat jne.
Niemelä et al. 2019 https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyt.2019.00064/full



Kohti Lapset puheeksi -palvelumallia

• Kehittäminen on tapahtunut käytännössä, mutta tekemistä on perustettu ja 
altistettu erilaisille teoreettisille näkökulmille

• Systeemiteorian ideat: 
• Yksilö on osa eri tasoisten vuorovaikutuksellisten ”osien” verkkoa, vrt. ekologinen 

systeemiteoria, avoimet systeemit, kybernetiikat
• Perheen, ryhmän, kunnan, kuntayhtymän, kaupungin, kaupungin osan voi nähdä systeeminä
• Kokonaisuus vaikuttaa yksilöön ja yksilö vaikuttaa kokonaisuuteen 
• Systeemi pyrkii (!?) aina löytämään tasapainon, se voi olla yksilön kannalta epäedullinen tai 

edullinen jne.
• Maiseman ja logiikan ymmärtäminen

• Dialogiset ideat: 
• Eri systeemeissä on omanlainen kielensä
• Kielet eivät ole dialogisessa suhteessa keskenään
• Sosiaalisen sanan kaksi osaa 



• Strategiset ja toiminnalliset ideat:
• Puhuminen ja tekeminen vastinpareina, teot ovat kommunikaatiota
• Työskentelyn jakaminen vaiheisiin: 1.ymmärryksen luominen, 2.strategian laatiminen 

ja 3. työskentely toimintajaksoissa
• Asioiden tekeminen palaverien välillä nousi tärkeäksi, sopimukset joihin voi luottaa

• Translationaalinen tutkimusrakenne
• Perheiden paineiset asiat ja kysymykset kehittämistyön arjesta
• Missä ja kenen kanssa meidän pitäisi työskennellä, kohortit Pssk-86, Ksk- 87, Ksk-97, 

erityisesti vanhemman fyysinen sairaus, vaikuttavuustutkimus  (Niemelä et al. 2019)

• Epävirallinen, mutta hyvin tavoiteorientoitunut tutkimusverkosto, Sami Räsänen prof
1.1.2020, Tiina Ristikari, Helinä Hakko FT

• Dosentuurit, väitöskirjat



Kehittämisen tuki ja palautejärjestelmä

• Miksi implementaatio on niin vaikeaa? 
• Vrt. edelliseen ilman sotatilaa tapahtuneeseen väestökatoon Nälkävuodet 

1867-1868 (Jussila & Rantanen 2018)

• Maataloustuotteiden jalostuksen kehittämisen edistäminen, neuvojat ja pilkkalaulut, vrt. 
Himanka

• Yhteensattuma?: hallitus antoi tehtäväksi islanninjäkälän ravintoarvojen selvittämisen

• Miksi kehitetyt rakenteet eivät kestä aikaa? Ja miksi ne joskus 
näyttävät kestävän?



Kehittämisen tuki ja palautejärjestelmä

• Miten kehittämisen tuki tulisi järjestää? Miten muutos tapahtuu?

• Systeemiteorian kehityskulusta
• Newton: mekanistiset suljetut systeemit

• von Bertanlaffy: avoimet systeemit, tasapaino

• Lorenz, Prigogine jne.: kaoottiset, kompleksiset systeemit, itseään 
sisältäpäin uudistavat systeemit



Kehittämisen tuki ja palautejärjestelmä

• Systeemien itseuudistuminen esim. Prigogine & Stengers, 1984

• Systeemien uudistuminen tapahtuu sykleittäin: järjestys- epäjärjestys 
–järjestys…

• Systeemissä on samanaikaisesti kehitettyä järjestystä ja sen ympärillä 
koko ajan kasvavaa epäjärjestystä
• Entropia –kyvykkyys (kyky analysoida epäjärjestystä) 
• Herkkä palautejärjestelmä
• Bifurkaatio –piste (kohta, jossa tietoa on tarpeeksi ja voidaan luoda uusia 

rakenteita)

• Palautejärjestelmän tulisi koskea kehitettyä rakennetta ja ko. 
rakenteen ympärillä olevaa ajan mittaan kasvavaa epäjärjestystä



Kehittämisen tuki

• Uusien työtapojen implementaatio ei tapahdu (tehokkaasti) ulkopuolelta, vaan 
vastauksina systeemissä esitettyihin kysymyksiin ja ne kysymykset tulee esittää

• Kehittäjien on hyvä olla systeemin esim. palvelujärjestelmän  sisällä, ”heimon 
jäseniä”, mutta altistuneena ulkopuolisille ideoille sekä oman systeemin 
palautejärjestelmälle

• Informaatio muodostuu merkitykselliseksi silloin, kun se sidotaan kontekstiin

• Muutos tapahtuu evoluution tavoin, koko ajan, pikkuhiljaa asia kerrallaan, 
kuitenkin selkeinä sykäyksinä kyseisten asioiden suhteen, ei isoina 
”vallankumouksina”

• Kehittäminen tapahtuu epäjärjestyksen ja järjestyksen rajapinnalla ja se on 
tasapainoilua vanhan säilyttämisen ja uudistamisen välillä

• Liian nopea uudistuminen rikkoo systeemin ytimen!

• Palvelujärjestelmän on tärkeää tavoitella tietoisuutta omasta itsestään



Aikuispalvelut: 
onko lapsia?

Huoli ja lähete 
lasten sote-
palveluun

Lapsella 
ongelmia

Riippumatta 
huolen 
määrästä Lp –
keskustelu , 
Thl§ 70, ja SHL 
lainsäädäntö

LP-
neuvonpito 
jos tarvitaan 
tukea 
palveluiden ja 
/tai toimivan 
arjen 
turvaamiseksi

Huoli, Thl§ 70, 
ja SHL 
lainsäädäntö: 
LP-keskustelu 
ja neuvonpito 
jos tarvitaan 
tukea 
palveluiden ja
toimivan arjen 
turvaamiseksi



Palautejärjestelmä, tietoisuus ja uusi
vaikuttavuus?

Prosessointi ReaktioÄrsyke

palaute

Input

Thought -
put Output



Palautejärjestelmä tietoisuus ja uusi
vaikuttavuus?

Jory: sote, 
siv, kasv, 
3.sektr.

Linjauk
-setTieto

palaute

Järjestöt

3. 
sektori

koulut

päiväkodit

Sote, 1 
puhelu



Jory: sote, 
siv, kasv, 
3.sektr. Linjauk

-setTieto

palaute

Järjestöt

3. 
sektori

koulut

päiväkodit

Sote, 1 
puhelu

Tutkimus-
kysymykset

Tutkimuslaitos, 
ja /tai  

tutkijaverkosto

tutkija



Uusi vaikuttavuus

• Syntyy käytännön työn, kehittämisen, johtamisen ja tutkimuksen 
monisuuntaisesta toimintarakenteesta

• Translationaalinen tutkimus reagoi ja hakee vastauksia arjesta 
nousseisiin kysymyksiin

• Kaikki päätökset eivät tarvitse  tutkittua tietoa tuekseen

• Tutkitun tiedon tulee olla paikallista ja ajankohtaista sekä vastata 
erityisesti kompleksisiin kysymyksiin



Johdon tehtävä ei ole toteuttaa politiikkaohjelmia, vaan ratkaista esiin 
tulevia ongelmia -Collaborative governance



• Tavoitteena systeemi joka “korjaa” omaa toimintaansa palautteen
perusteella ts. oppiva organisaatio (Solantaus &Niemelä 2016, Niemelä et al 
2019)

• Lähteet: Systeemiteoria, kybernetiikka, itseorganisoituvat systeemit
(mm. Wiener, von Bertanlaffy, Prigogine, Ståhle)



”Koko kylä kasvattaa” - lasten hyvä arki koko 
kunnan yhteiseksi työksi

• Afrikkalainen sanalasku ”it takes a village…”

• Tarvitaan koko kylä kasvattamaan lasta mm. It Takes a Village; Cowen-
Fletcher  (1994)

• Kylät eivät ole entisellään

• Kylät täytyy rakentaa uudestaan lapsen arjen ympärille, jotta 
uudenlaiset kyläyhteisöt taas kannattelisivat lasta riippumatta 
perhetaustasta



Kehitysympäristöt

Käyttäyty
misongel

mat Mieliala-
ongelmat

Neuropsyk
iatriset 

ongelmat

Sosiaali- ja 
terveystoimi

VAHVUUS

Vah-
vuus Vahvuus

Vahvuus

Nuorisotoimi, järjestöt,seurakunnat

Lastensuojelu-
ilmoitukset(n+%)

Lähetteet 
(n+%)

Lp-työ Lp-työ
Lp-työ

Erityisen tuen 
päätökset(n+%)



Käytännössä

• Pyydetään tapaamiseen kouluterveydenhoitajat,kuraattorit, opettajat jne. 
jotka ovat tehneet Lp –keskusteluja

• Samaan tapaamiseen mukaan nuorisotoimi, kolmas sektori jne
• Kysytään ymmärrys lasten vahvuuksista, joka kertynyt Lp-keskusteluiden 

pohjalta, nk. sanaketjutekniikka (Väisänen, Niemelä, Suua 2009)
• Pyydetään tapaamisessa nuorisotoimea, kolmatta sektoria kuulemaan ja 

kertomaan, mitä he voisivat tehdä vahvuuksien vahvistamiseksi 
koulupäivien jälkeen tai aikana

• Pyydetään opettajilta jne. mielipidettä, mikä olisi heistä 
toteuttamiskelpoista

• Toteutetaan kerhoja, harrastuksia jne, joista muodostuu pieniä 
(kylä)yhteisöjä, jotka kehittyvät eteenpäin vuorovaikutuksessa esim. koko 
alakoulun, yläkoulun ajan..



Kiitos!



Tiina Ristikari, YTT
Kehitysjohtaja



• Hyvinvoinnin ja terveyden tilasta
• Lasten kasvua ja kehittymistä suojaavista tekijöistä
• Sekä riskitekijöistä (mahdollisuus lapset)
• Lasten kasvun eri vaiheista ja siihen liittyvistä erityispiirteistä
• Kasvuympäristöjen merkityksestä
• Ennakointi
• Näyttö vaikuttavuudesta
• Translatiivinen tutkimus



• Kouluterveyskysely, THL
• Kohortti 87 ja 97 tutkimukset, THL

• Kasvuntuki, Itla
• Ilmiöperustainen vaikuttavuuden arviointi, Me-säätiö, THL, Itla



• Tuottaa monipuolista seurantatietoa 10-20 -vuotiaiden 
terveydestä ja hyvinvoinnista

• Toteutetaan kokonaistutkimuksena joka toinen vuosi 
• Opettajan ohjaama luokkakysely, lapset ja nuoret vastaavat 

nimettömästi
• Ikätasoinen lomake suomeksi, ruotsiksi, englanniksi, venäjäksi 

tai pohjois-saameksi, lisäksi selkokielinen lomake 
• Tarkoituksena vahvistaa terveyden edistämisen suunnittelua 

ja arviointia oppilaitos- ja kuntatasolla
• Kansallisella tasolla käytetään politiikkaohjelmien ja erilaisten 

lakien toimeenpanon seurannassa ja arvioinnissa



Vastaajaryhmä Vastaajien määrä (N) 2019 Vastausaktiivisuus (%) 2019

Perusopetuksen  4. ja 5. lk 99 750 82

Perusopetuksen 4. ja 5. lk oppilaiden 

huoltajat  (tulokset julkaistaan 

myöhemmin)

Perusopetuksen 8. ja 9. lk 87 343 73

Lukioiden 1. ja 2. vuosi 44 621 69

Ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. 

vuosi

23 419 Tietoa ei voida luotettavasti  arvioida
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KANSALLISET SYNTYMÄKOHORTTI 

1987&97 -AINEISTOT





Kohortti 1987

Kohortti 1997



IKÄLUOKKA 1987 25-VUOTIAANA

15

13,7 % 28,6 % 30,1 % 30,6 % 11,5 % 3 % 
ei peruskoulun 

jälkeistä jatkotutkintoa 
psyk esh tai 

mt-lääke
toimeen-
tulotukea

rangaistusmääräys tuomio sijoitus kodin 
ulkopuolelle

15 % 

11% 24 % 

34 % 

29% 

31 % 

44 % 

16 % 18% 

4,5 % 3,1 % 3,3 % 



IKÄLUOKKA 1987 25-VUOTIAANA

16

2,3 % 6,2 % 25,1 % 2,7 % 1,1 % 
työkyvyttömyyseläke kuntoutus 6 kk työttömyys 

yht.lask.
1v.yht.jaks työttömyys Kuollut

2,2  % 

2,4 % 

4,9% 

7,5 % 

27,2 % 

22,9 % 3,7%% 

1,6 % 1,5 % 0,7% 
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Psyykenlääkkeiden ostotiheysosuudet vanhempien kuormittavien tekijöiden 
mukaan vuosina 2004–2015 



Koulutus



22.11.2019
20



22.11.2019
21



• Kansallinen, varhaisten ja vaikuttavien, lasten ja heidän 
perheidensä tukemiseen tarkoitettujen menetelmien 
tietolähde.

• Tehtävänä on arvioida, koordinoida ja levittää 
tutkimusnäyttöön perustuvaa tietotaitoa.

• Tietolähteessä on tällä hetkellä 25 arvioitua menetelmää, 
joiden tavoitteena on edistää lasten ja nuorten psyykkistä ja 
sosiaalista hyvinvointia.

• Arviointityötä ohjaa kaksi kertaa vuodessa kokoontuva 
tieteellinen neuvosto



• Neuvoston työtä ohjaa Tieteellisen neuvoston työjärjestys
• 12 jäsentä, kahden vuoden toimikausi
• Neuvoston jäsenillä asiantuntemusta lääketieteen, psykologian, 

kasvatustieteen ja yhteiskuntatieteiden alalta sekä laaja-alaista 
asiantuntemusta lasten ja nuorten palveluista

• Neuvoston jäsenillä dosentin arvonimi omalla tutkimusalallaan
• Keskeisin tehtävä arvioida uudet ja päivitetyt menetelmät Kasvun 

tuen tieteellisen toimituksen ehdotuksen pohjalta sekä kehittää 
arviointijärjestelmää ja -kriteeristöä

• Menetelmäarvioinnissa valitaan neuvoston jäsen toimimaan 
riippumattomana vastuuarvioitsijana





• Tieteellinen neuvosto hyväksyy uuden menetelmän arviointiin
(ks. Sisäänottokriteerit)

• Kasvun tuen tieteellinen toimitus
on yhteydessä menetelmän edustajiin ja tapaa heitä, 
kerää näyttöön ja vaikuttavuuteen liittyvän materiaalin ja tekee
arviointiluonnokset

• Tieteellisen neuvoston vastuuarvioitsija, tieteellinen toimittaja
ja menetelmän "kenttäkäyttäjä" / kehittäjä / kotipesän edustaja
käyvät arviointiluonnoksen läpi (ei vielä arviota)

• Tieteellinen neuvosto hyväksyy arvion, jonka jälkeen
menetelmä julkaistaan Kasvun tuki -tietolähteessä



• Ohjata tieteellisen toimituksen menetelmäarviointia
• Arvioida arviointiluonnos ja ottaa kantaa arvioinnin 

luokitukseen
• Tuoda oma menetelmäasiantuntijuus arviointiin

• Menetelmän arviointi koostuu:
 Näytön asteesta: 0-3 pistettä
 Vaikuttavuuden vahvuudesta: 0-3 pistettä
 Sovellettavuudesta: laadullinen kuvaus
Lopuksi yhteenlasketut pisteet muodostavat kokonaisarvion 
tähtiluokituksena: 
* vähäinen, ** kohtalainen ja *** vahva
Nämä kuvataan seuraavaksi yksityiskohtaisesti...



• Tutkimusasetelman arvioiminen
• Ylimmälle tasolle (vahva näyttö) yltää metodologisesti hyvin 

toteutettu, satunnaistettu, kontrolloitu koe (RCT, randomized
controlled trial)

• Lisäksi arvioidaan tutkimuksen eettinen toteutus, tutkimuksen 
laatu (pätevyys ja otoskoko), tutkimusten 
määrä, tutkimustulosten yhdenmukaisuus, tutkimustulosten 
merkittävyys, tutkimustulosten merkityksellisyys (sovellettavuus 
esim. Suomessa, yleistettävyys)





• Tulosmuuttujien tulee liittyä ensisijaisesti suoraan lasten 
hyvinvointiin (esimerkiksi koulunkäyntikyky, elämänlaatu, 
mieliala tai psyykkiset oireet). Lisäksi huomioidaan 
vanhemmuuteen ja vanhemmuuden laatuun, esimerkiksi 
lapsen ja vanhemman vuorovaikutukseen, liittyvät 
tulosmuuttujat.

• Vaikutusten vahvuus on mitattu tärkeällä 
tarkoituksenmukaisella mittarilla

• Keskeisiä arvioitavia suureita ovat vaikuttavuuden suuruus ja 
suunta

• Jos vaikutusten vahvuus saa arviosta nolla, ei näytön aste riitä 
nostamaan arviota.







• Arvoidaan onko työmenetelmä käyttökelpoinen ja soveltuu 
kansallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin.
– Koulustuksen sisältö ja saatavuus
– Kustannustehokkuus
– Implementoinnin mahdollisuudet

• Laadullinen kuvaus, ei pisteytystä





















Me- kaava –

laskee todennäköisyyden 

päätyä Neet-nuoreksi

1. Syrjäytymisen ennustemallin luominen – perustuu pohjoismaiselle tarkennetulle neet-määritelmälle

(Bäckman & Franzén 2007, Berlin & al. 2019)

2. Riskiluokitusten tuottaminen 0-+3 riskiä: neljä eri ryhmää: Riskitekijäryhmät 4 ryhmää ja 4 kohtaa

3. Kaavan mallintaminen: neet-nuoreksi päätymisen todennäköisyyksien ennustamisen malli, joka tuottaa 

regressiokertoimen. Malli kertoo, mitä yhden yksikön muutos vaikuttaa syrjäytymisen 

todennäköisyydessä?

1. Regressiokertoimen ja oletetun muutoksen tulo lasketaan (esim. keskiarvon, lastensuojelun, 

masennuksen, päihteiden käytön) työllisyyspäivien uskotulla vaikutuksella

2. Tulot summataan yhteen ja siitä saadaan ennustettu muutos neet-nuorten määrässä

4. Interventioiden yhdistäminen kaavaan

1. Mikä intervention päävaikutus on vasteeseen esim. läksyparkin vaikutus keskiarvoon tai 

perhetilanteen vaikutus nuoren päihteiden käyttöön jne. eri parametrien yhteisvaikutus?

2. Miten voimme arvioida, mihin interventiot (neljä interventiota) oletettavasti vaikuttavat?

1. Interventio a: Perheille tukea –

2. Interventio b: Koulunkäynnin tuki –

3. Interventio c: Mielekäs vapaa-aika –

4. Interventio d: Koulutus, tutkinto ja työ –

5. Simulointi kuntadataan:

1. Interventio a: Perheille tukea – kuntadatasta lastensuojelu

2. Interventio b: Koulunkäynnin tuki – kuntadatasta keskiarvo

3. Interventio c: Mielekäs vapaa-aika – masennus ja päihteiden käyttö

4. Interventio d: Koulutus, tutkinto ja työ – tutkinnot ja työllisyys

6. Euromäärien yhdistäminen/kustannusvaikuttavuusanalyysi

1. Investoinnin vaikutus alueen neet-nuoreksi päätymisen todennäköisyyteen?

2. Neet-kustannukset, €/neet-nuori



A) Perheille 

tukea
0- 5 vuotiaat

B) Koulunkäynnin 

tuki
6-16 vuotiaat

C) Mielekäs

vapaa-aika
6-16-vuotiaat

D) Koulutus,

tutkinto & työ
17- 24 -vuotiaat

Neet-

todennäköisyys

Riski-

tekijää

n. Syrjäytyneiden määrän 

muutos

% 0

% 1

% 2

% +3

Neet-

todennäköisyys

Riski-

tekijää

n. Syrjäytyneiden määrän 

muutos

% 0

% 1

% 2

% +3

Neet-

todennäköisyys

Riski-

tekijää

n. Syrjäytyneiden määrän 

muutos

% 0

% 1

% 2

% +3

Neet-

todennäköisyys

Riski-

tekijää

n. Syrjäytyneiden määrän 

muutos

% 0

% 1

% 2

% 3

=
Kuinka monta 

Neet-nuorta on 

vähemmän

Me-talo-

toiminnan 

ansiosta?

€

Mitkä ovat 

muutoksen 
kustannus-

vaikutukset?

Parametrit

Lastensuojelu:

pienentää alle 13-vuotiaiden lasten 

todennäköisyyttä tulla sijoitetuksi 15%

Käytöshäiriöt (adhd)

pienentää riskiryhmään kuuluvan adhd

todennäköisyyttä

Parametrit

Keskiarvo: 

nostaa keskiarvoa puolinumeroa

Käytöshäiriöt:

pienentää riskiryhmään kuuluvan 

adhd todennäköisyyttä

Parametrit

Keskiarvo, Käytöshäiriöt +

Masennus: 

vähentää masentuneisuutta 20 %

Päihteet: 

vähentää päihteidenkäyttöä 20 %

Parametrit

Työttömyys: vuosi vähemmän 

työttömyyttä

Tutkinto: edistää tutkinnon 

suorittamista 20%

Toimeentulotuki: vuosi vähemmän 

toimeentulotukea



Tiina Ristikari
tiina.ristikari@itla.fi



Lapsilähtöinen budjetointi

22.11.2019 Pohjois-Pohjanmaan Lape-Akatemia, 
Uusi vaikuttavuus

Nordic Healthcare Group, Kuntamaisema ja 
Lastensuojelun Keskusliitto



1. Selvityksen tavoitteet, toteuttajat 
ja aikataulu



Selvityksen toteutusajankohta on 03/2019-03/2020

3

Hankkeella on neljä päätavoitetta, joiden 
tarkoituksena on luoda edellytykset 
lapsibudjetoinnille

22.11.2019 Lapsilähtöinen budjetointi

Selvittää lapsiin kohdistuvien julkisten menojen kokonaisuus

Selvittää mitä lapsiin kohdistetuilla määrärahoilla on saatu 

aikaiseksi

Selvittää miten saavutetut tulokset ovat linjassa asetettuihin 

tavoitteisiin nähden

Luoda välineitä kunnan, maakunnan ja valtion talousarvion 

tarkastelemiseen lapsenoikeusnäkökulmasta 

1

2

3

4

Kansallinen

lapsibudjetoinnin ohjaus



• Lapsibudjetointi on lapsiin kohdistuvien määrärahojen jäljittämistä ja seurantaa

• Lapsibudjetointia voidaan toteuttaa sekä talousseurannan että talousuunnittelun tukena

• Lapsibudjetoinnin perustana on YK:n lapsen oikeuksien sopimus ja siinä turvatut oikeudet 

• YK:n lapsen oikeuksien komitea antoi vuonna 2016 laajan yleiskommentin (nro 19) 

lapsibudjetoinnista, jonka mukaan sopimusvaltioiden tulee ottaa kaikki lasten oikeudet 

huomioon talousarvioprosessiensa kaikissa vaiheissa ja kaikissa hallintojärjestelmissään 

kansallisella ja paikallisella tasolla (YK 2016).

• Lapsibudjetoinnin jalkauttaminen osaksi kuntien toimintamalleja ei ole juurikaan edennyt, 

vaikka sen tärkeys on tiedostettu valtionhallinnon ylimmällä tasolla asti ja lapsibudjetointi oli 

yhtenä kehitämisen osa-alueena LAPE-muutosohjelmassa 2017-2018

• Hankkeessa pyritään siihen, että lapsibudjetointi on vastaisuudessa palveluiden järjestäjän 

tiedolla johtamisen väline.

22.11.2019 Lapsilähtöinen budjetointi 4

Mitä lapsibudjetoinnilla tarkoitetaan ja mihin sitä käytetään



3 / 19 4 / 19 5 / 19 6 / 19 7 / 19 8 / 19 9 / 19 10 / 19 11 / 19 12 / 19 1 / 20 2 / 20 3 / 20

Etenemme tiiviisti kunta- ja valtiontalouden 
mallinnustyössä tällä hetkellä

1. Lapsibudjetoinnin nykytila-analyysi Suomessa 

ja kansainvälisesti

2. Lapsibudjetoinnin parhaiden käytäntöjen 

soveltaminen

3. Lapsibudjetoinnin mallintaminen

4. Lapsibudjetoinnin tiekartta ja 

jalkauttaminen

22.11.2019 Lapsilähtöinen budjetointi 5



• Saara Leppinen, STM, pj

• Antti Hautaniemi, STM

• Kari Ilmonen, STM

• Susanne Grimm-Wikman, STM

• Jari Rajanen, OKM

• Outi Luoma-Aho, VM

• Atte Kyrölä, VM

• Ilpo Airio, STM

• Hanne Kalmari, STM

• Maria Kaisa Aula, VM, kutsuttu asiantuntija

22.11.2019 Lapsilähtöinen budjetointi 6

STM:n nimeämä (VNK edellyttämä) 
ohjausryhmä

• Esa Iivonen, MLL

• Markku Rimpelä, Hämeenlinna

• Pirjo Hepo-Oja, Heinola

• Jussi Ahokas, Soste Ry

• Ira Custodio, Lastensuojelun keskusliitto

• Kati Honkanen

• Suvi Helanen, Oulu

• Suvi Nuutinen, Oulu

Vapaaehtoinen asiantuntijaraati koottu 
selvitystyön tueksi 

Lapsilähtöinen budjetointi-selvityksen asiantuntijaorganisaatio

• Virve Jokiranta, NHG

• Milla Peltonen, NHG

• Antti Rissanen, NHG

• Samuli Voltti, NHG

• Susanne Rosenqvist, NHG

• Yrjänä Hynninen, NHG

• Laura Käsmä, Kuntamaisema

• Julia Luoma, Kuntamaisema

• Julia Kuokkanen, Lastensuojelun keskusliitto

• Sonja Falk, Lastensuojelun keskusliitto



Kuntien ja kuntayhtymän 
talous ja tilinpäätöstiedot

Pilottikunnat

22.11.2019 7

Valtion budjetti Luokittelu Indikaattorit

Selvitetään miten 

valtiotasolla budjettiprosessi 

ja lapsilähtöisyys sekä 

lapsiin kohdistuvat € 

näyttäytyvät

Selvitetään 

miten 

lapsibudjetointia

on tehty ja mitä 

tulokisia saatu

Kansainväliset selvitykset ja kokemuksen 

lapsibudjetoinnista

Analysoidaan miten 

strateginen painopiste 

näyttäytyy virallisissa 

asiakirjoissa verrattuna eurojen 

jakautumiseen

Mallinnus tapahtuu 

valittujen 

luoikittelusääntöjen 

mukaisesti

Mallinnetaan 

pilottikuntien 

käyttötalous 

valitulla 

menetelmällä

HAVAINNOLLISTAVA

Osana tutkimusta selvitetään lapsibudjetointia useammasta 
näkökulmasta sekä kartoitetaan toimintamalleja, eurojen jakautumista 
että tuloksellisuutta  

€

1 2 3

Parhaat käytännöt

Tarkastellaan 

näkyvätkö 

erilaiset budjetti-

käytännöt 

indikaattoreissa

Strategiat ja 

hyvinvointisuunnitelmat

= Ennalta
ehkäisevät
palvelut

= Tukevat
palvelut

= Korjaavat
palvelut

1 2 3 4 5

”Kokemus-

asiantuntijat”

Labu

mallinnetaan

4 5

Ennalta 

ehkäisevät- ja 

universaalit

palvelut

Tukevat 

palvelut

Korjaavat

palvelut

Ministeriöittäin:

a) Suorat määrärahat

b) Kollektiiviset määrärahat

€ / lapsi

Palvelunkäyttötiedot 

/ suoritteet

Hyvinvointi-

indikaattorit

A

B

C

Määrärahat

a) Suorat 

b) Välilliset

c) Kollektiiviset



2. Lapsilähtöisyys – lapsivaikutusten 
arviointi, osallisuus ja lapsibudjetointi 
johtamisen välineinä
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Lapsivaikutusten arviointia ei ole onnistuttu saamaan systemaattiseksi 
osaksi kuntien tiedolla johtamista ja lapsibudjetointia tätä tukemaan

• Edistystä tapahtunut, mutta systemaattiset 

toimintatavat puuttuvat (kuntien valmiudet hyvin 

eritasoisia)

• Onnistunut mm. lisäämään kuntalaisten 

luottamusta kunnan avoimeen päätöksentekoon

• Systematisointi pysähtyy usein päättäjätasolle –

strategisia tavoitteita on, mutta niiden 

toteutumista tai vaikuttavuutta seurataan heikosti

• LAVAn juurruttamisessa ja kuntien tukemisessa 

on tärkeää yksilöiden sekä organisatorisen 

osaamisen vahvistaminen

Lapsivaikutusten arviointi (LAVA)

LAVAn nykytila kunnissa

• Kunnissa tehtyjen päätösten ja toimenpiteiden yhteydessä tehtävä lapsiin kohdistuvien vaikutusten 

monipuolinen ennakointi ja seuranta sekä lasten osallistaminen heitä koskevaan päätöksentekoon

• Ei olemassa yhtä valmista ratkaisua – enemmin pienin askelin systematisoitava toimintatapa

Lapsibudjetointi (LABU) LAVAn

näkökulmasta

• LABUun kuuluu lapsilähtöisen budjettianalyysin 

lisäksi talousarviopäätösten lapsivaikutusten 

arviointi

• LAVAn toteuttamisella ei suoraa yhteyttä 

LABUun: LABUa ei esimerkiksi juurikaan 

toteuteta kunnissa, joissa hyviä muita LAVA-

käytäntöjä (pl. Oulu)

• LABUn juurruttaminen LAVAa jäljessä – LABUsta

puuttuu systemaattinen dokumentointi sekä 

arvioinnin viitekehys, jota LAVAssa jo toteutettu 

Lähteet: Unicef (Sanna Koskisen haastattelu + Lapsiystävällinen kunta -materiaalit), THL, LAPE-akatemia –materiaalit, ITLAn selvitys lapsivaikutusten arvioinnista



YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen yleiskommentit osallisuudesta. 

• YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen 12 artikla takaa lapsille 
oikeuden osallisuuteen: lapsilla on oikeus tulla kuulluksi, ja heidän 
näkemyksensä on otettava vakavasti. YK:n lapsen oikeuksien 
komitea on antanut artiklan toimeenpanoon liittyvän yleiskommentin 
ja yksityiskohtaiset ohjeet lasten osallisuuden soveltamisalueista.

• Suomessa on erilaisia lasten ja nuorten osallistumisrakenteita 
kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla. 

• Tällaisia rakenteita ovat esimerkiksi Suomen Lasten Parlamentti, 
paikalliset nuorisovaltuustot ja Kerhokeskus. Nämä toimielimet 
ilmoittavat takaavansa kaikille lapsille tasavertaiset 
osallistumisoikeudet, mutta käytännössä niillä ei ole erityisiä keinoja.
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Lasten osallisuus osana lapsibudjetointia



Osallistumisen teesit: 

1. Hyödynnetään olemassa olevaa, lapsilta kerättyä tietoa 
lasten hyvinvoinnista ja näkemyksistä (indikaattorit)

2. Selvitetään lasten näkemyksiä heitä koskevissa päätöksissä 
(uutta tietoa keräten)

a) Budjettia suunniteltaessa > ennakoiva osallistaminen

b) Budjettia ja sen vaikutuksia arvioitaessa > jälkiarvioinnillinen 
osalistaminen

3. Annetaan lasten itsenäisesti päättää tai vaikuttaa budjetin 
muodostamiseen (esim. osallistava budjetointi kunnan, 
asuinalueen, koulun tai nuorisotalon tasolla) 
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Miten lapset voivat osallistua lapsibudjetointiin?



3. Kansainväliset esimerkit 
lapsibudjetoinnista



Lapsibudjetoinnin haasteita maailmalla

• Hieman yllättäen, Unicefin mukaan korkean tulotason maiden osalta lapsilähtöisen budjetoinnin 
käyttöönotto on haastavampaa kuin matalan tulotason maissa

• Unicefin mukaan lapsibudjetoinnin parhaat esimerkit ovat pääosin Euroopan ulkopuolelle –
Euroopassa ainoastaan Wales on arvioitu samalle tasolle

• Tämä voi johtua siitä, että korkean tulotason maiden olemassa olevat budjettirakenteet eivät 
taivu lapsilähtöisen budjetoinnin asettamiin vaatimuksiin, kun taas matalan tulotason maissa 
lapsilähtöistäbudjetointia voidaan implementoida jo uuden järjestelmän kehittämisvaiheessa

• Unicef on kehittänyt oman C-PEM -kriteeristön lapsilähtöiselle budjetoinnille. Unicefin 
mukaan kansainvälisellä tasolla lapsibudjetointi on kokonaisuudessaan, eli C-PEM -kriteeristön 
(indikaattorin) mukaisesti, käytössä hyvin harvoin  

• UNICEF:in selvityksen mukaan monissa maissa on kokeiltu eri tyyppisiä ratkaisuja lapsiin 
kohdistuvien menojen laskennalle, jotka eivät kuitenkaan täytä C-PEMin asettamia kriteereitä

• UNICEF on parhaillaan kehittämässä menetelmää, jonka tarkoituksena on määrittää ohjaavia 
periaatteita ja suosituksia lapsilähtöisen budjetoinnin käyttöönotolle ja joka on sovellettavissa eri 
maiden konteksteissa

Lapsibudjetointia on toistaiseksi sovellettu 
enemmän kehittyvissä kuin kehittyneissä maissa
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C-PEM / Unicef kuvaus

• C-PEM määrittää lapsen edun huomioon ottamista julkisissa talousarvioissa 

sekä lapsiin kohdistuvien menojen systemaattisesta seurantaa ja 

raportointia. C-PEMin pääkriteerit ovat: 

a) Menetelmän tulee spesifisesti mitata lapsilähtöisiä julkisia menoja

b) Prosessin on oltava valtion omistuksessa

• UNICEF:in selvityksen perusteella on olemassa yleisiä, C-PEM -lähtöisiä 

indikaattoreita (yleiset ja temaattiset indikaattorit). 

Unicefin C-PEM määrittää lapsen edun huomioon ottamista 
julkisissa talousarvioissa sekä lapsiin kohdistuvien menojen 
systemaattisesta seurantaa ja raportointia 
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Unicefin C-PEM koostuu yleisistä ja temaattisista 
indikaattoreista
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Yleiset indikaattorit Temattiset indikaattorit

Lapsiin kohdistuvat kokonaiskustannukset Yhteenveto lapsiin kohdistuvista menoista 

toimintojen, laitosten, ministeriöiden ja / tai 

toimialojen mukaan

Lapsia kohden lasketut menot (ja päivittäiset 

menot per capita)

Menot koko lapsuuden elinkaaren mukaan 

(esim. 0–5, 6-12 ja 13–17-vuotiaat). esim. 

selviytymiseen, kehitykseen, suojeluun, 

osallisuuteen)

Lasten menot per lapsi (ja päivittäin per lapsi) Lapsiin kohdistuvat menoluokat (suora, 

epäsuora, laajennettu jne.)

Lapsiin kohdistuvat menot prosentteina 

kokonaisbudjetista

Lapsiin liittyvien menojen tyyppi (toistuva ja 

pääoma)

Lapsiin kohdistuvat menot prosentteina kaikista 

sosiaalimenoista

Lapsille aiheutuvien menojen toteutusasteet 

(kohdennetut tosiasialliset menot) 

Lapsiin kohdistuvat menot prosentteina BKT: stä

Wales on ainoa Euroopan maa, jonka Unicef hyväksyy lapsibudjetointia toteuttavien maiden listalle. Argentiina 

oli ensimmäinen maa, joka implementoi C-PEMin.
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Wales on Euroopan pioneeri lapsibudjetoinnissa

Wales

Ajanjakso, jolloin 

aloitettu

2009

Kuvaus 

menetelmistä ja 

työkaluista

• Väestöpohjainen kustannustarkastelunmalli BEL (kaikki ikäryhmät)

• Talousarvion tulosanalyysi: OMF-menetelmä (jälkikäteiseen toteutumaan 

perustuva)

• Huomioidaan LOS:in keskeiset periaatteet

• Lasten ja Nuorten Kumppanuudet (Children and Young People`s Partnerships) 

osana hyvinvointisuunnitelman rakentamista

• Osallistava budjetointi

Parhaat opit,  

käytännöt ja 

vaikutukset

• Helpompi rakentaa jos poliittisella tasolla vahva LOS-viitekehys, esim. 

lapsistrategia

• Kansallinen ohjaus

• Läpinäkyvyys lisääntynyt

• Investoinnit lapsiin kasvoivat

• Osallisuus lisääntynyt

Haasteen paikat • Talousarvion tuloksia vaikeaa seurata ja mitata. 

• Kyse on pikemminkin keskustelusta ja varovaisesta tulkinnasta kuin tarkasta 

mittaamisesta ja analyysista
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El Salvador ja Argentiina ovat kehittyvien pioneerejä 
lapsibudjetoinnissa

EL Salvador, Argentiina

Ajanjakso, jolloin 

aloitettu

2014, 2004

Kuvaus 

menetelmistä ja 

työkaluista

• Talousarvioissa lapsiin ja nuoriin kohdistuvat investoinnit on jaettu kahteen kategoriaan: 

kustannustyyppiin (type of expenditure) -ja väestöpohjaan perustuen

• Osallistava budjetointi

Lapsibudjetoinnin 

luokitus

1. Erityismenot, jotka ovat kohdennettu suoraan lapsiin (varhaiskasvatus, peruskoulutus, toiseen 

asteen oppilaitokset, rokotukset, jne.)

2. Välilliset menot, joilla on vaikutus lasten ja nuorten hyvinvointiin (perheille suunnatut ohjelmat, 

tulonsiirrot, toimeentulotuki jne.)

3. Laajennetut menot, jotka koskevat laajempia väestöryhmiä (haavoittuvien ryhmien tukiohjelmat, 

toimet väestön elinolosuhteiden parantamiseksi, kaavoitus, asuntojen rakentaminen jne.)

4. Julkishyödykkeet: (puolustus, turvallisuus, julkishallinto jne.)

Parhaat opit,  

käytännöt ja 

vaikutukset

• Politiikojen kiinnostus kasvoi

• Investoinnit lapsiin kasvoivat

• Meksikossa ja Perussa näkyy lapsiin kohdennettujen menojen tasaista nousua C-PEM-menetelmien 

käyttöönoton jälkeen

Haasteen paikat • On mahdotonta määrittää, vaikuttaako itse lapsibudjetointi prosessi suoraan investointien kasvuun tai 

johtuuko se taloudellisista, poliittisista tai muista tekijöistä 



4. Lapsibudjetoinnin kokemukset 
Suomessa – parhaat käytännöt
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Lapsibudjetointia soveltaneissa kunnissa työ on ollut pääosin 
toimialarajat ylittävän palvelukartan muodostamista

Oulu Heinola Hämeenlinna

Kuvaus • Palvelut ”raskauden” mukaan

• Sote-tietopaketti pohjana 

(tehtiin oma siku-tietopaketti)

• Kustannukset: €/asukas, 

palveluiden käyttö hetuun

pohjautuen

• Työkalu, jolla päättäjille 

näkyväksi, kuinka paljon 

resursseja kohdistuu lasten 

ja nuorten palveluhin

• Pohjautuu Oulun 

liikennevalomalliin

• Lapsibudjetointiin sovellettiin 

elämänkaariajattelua 

(lasten/nuorten palvelut ja 

kustannukset yhden 

lautakunnan alla) vajaa 10-v. 

mutta tämä nyt lopetettu

Parhaat opit 

ja käytännöt

• Kustannusten lisäksi mukana 

muita mittareita (toiminta, 

henkilöstö)

• Hallinnonalat ylittävä 

palvelupohjainen tarkastelu 

keskeinen lähtökohta

• Yhdessä tekeminen (sote ja 

hyte) tuonut esiin 

päällekkäisyydet ja katveet

• Jaottelu ikäluokkiin, joissa 

yhteisiä palveluita toiminut 

• Tilaaja-tuottaja-mallin toimi 

elämänkaarimallissa: 

sopimusohjaus, jota 

vahvistettiin tiiviillä dialogilla

• Tehtiin esim. ennakoivia 

panostuksia lastensuojeluun, 

jotka maksoivat itsensä 

takaisin 

Johto-

päätökset

• Edelläkävijä: kustannusten 

ohella seurataan 

toiminnallisia mittareita

• Toteutuksessa hyödynnetty 

jo olemassa olevaa 

palveluluokitusta

• Pääpaino lasten ja nuorten 

käyttämien palveluiden 

kokonaisuuden 

muodostamisessa

• Työläs: sisältää mm. 

manuaalista laskentaa

• Elämänkaariajattelu ja LABU 

jääneet taloutta painottavan 

toiminnan jalkoihin – sote-

palvelut ohjaavat kunnan 

budjettiraameja vahvasti

22.11.2019 Lapsilähtöinen budjetointi
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Kuntien lapsibudjetoinnin johdonmukaiseen toteuttamiseen ja 
kehittämiseen tarvitaan vahvempaa kansallista ohjausta

Oulu Heinola Hämeenlinna

Missä LABU 

on näkynyt

• Näkyväksi tekeminen on 

auttanut arvovalintojen 

pohtimisessa kun 

resursoidaan palveluita –

”Tiedetään mistä puhutaan” 

• On aika hyvin valtuuston 

ajatuksissa – lisätty esim. 

oppilashuollon resursseja

• LABU lopetettiin, mutta nyt 

Lapsiystävällinen kunta -

ohjausryhmä pohtii asioita 

uudelleen (hyvät kokemukset 

muistissa)

Edellytykset 

LABUn

jatkamiselle

• Valtakunnallisen linjauksia 

(esim tietomalli ja siinä 

palvelurakenteen luokittelu) 

tarvitaan

• Eroon vahvasta 

henkilösidonnaisuudesta

• Yksittäisen kunnan tai 

kuntayhtymän on vaikea 

edetä ilman valtion tahtotilaa

• Tietosuojakysymykset 

nousevat esteeksi 

tiedonkeruulle ja analyysille

• Jos LABUa aiotaan toteuttaa, 

tarvitaan tavoitteet ja mittarit, 

joilla saadaan aito dialogi 

tuottajien kanssa 

• Talous- ja toimintamittarit 

tulee tuoda yhteen: tieto 

päättäjille säännöllisin välein

Johto-

päätökset

• Jo merkittävänä osa kunnan 

tietojohtamista

• Vahvempi juurruttaminen 

kaipaa valtakunnallisten 

päätösten tukea 

• Lapsibudjetoinnista ollaan 

siirtymässä jo 

”ikäihmisbudjetointiin” vaikka 

LABUn juurruttamista vielä 

tarvitaan

• Vahvempi juurruttaminen 

kaipaa valtakunnallisten 

päätösten tukea

• Käytännön tasolla olemassa 

ymmärrys siitä, miten LABUa

toteutetaan – kysymys 

pitkälti siinä, mitä päättäjät 

priorisoivat
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5. Lapsibudjetointi valtiontalouden 
mallinnuksen näkökulmasta



Mitä valtion lapsibudjetointi sisältää? Alustava kuvaus
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VALTIONTALOUDEN MALLINNUS

1. Eettinen perusta

Kansallinen lapsistrategia on suositeltavin 
eettinen perusta lapsibudjetoinnille. Lapsen 
oikeuksien sopimukseen ankkuroitu eettinen 

perusta takaa, että LABU täyttää kansainväliset 
kriteerit. 

2. Ennakoiva budjettianalyysi

Valtion talousarvion esitysluonnoksesta 
eritellään ministeriöittäin lapsiin kohdistuvat 

määrärahat. Ne koostetaan yhteen ja verrataan 
asetettuihin politiikkatavoitteisiin. Lisäksi 

tekninen sovellus.

3. Budjetin lapsivaikutusten 
ennakkoarviointi 

Koko talousarvion sekä budjettilakien 
lapsivaikutusten arviointi, jossa talouspäätösten 

kokonaisvaikutukset arvioidaan ennen 
hallituksen talousarvioesityksen antamista. 

Tarvittaessa hallitus korjaa talousarvioesitystä.

4. Lapsibudjetoinnin jälkiarviointi

Jälkiarviointi tapahtuisi osana hallituksen 
vuosikertomusta, josta prosessista palautteet 

ministeriryhmään. 

Lapsibudjetoinnin kokonaisuus



• Alustava budjettianalyysi on toteutettu valtiovarainministeriön talousarvioesitykseen vuodelle 2020 ja 

kohdistuu budjetin määrärahoihin. Analyysi päivitetään lopulliseen 2020 budjettiin eduskuntakäsittelyn päätyttyä.

• Tulopuoli ei sisälly analyysiin, mutta menetelmien kehittyessä tulopuoli on suositeltavaa ottaa myöhemmin mukaan, 

jotta budjetin tulonjakovaikutukset perheiden osalta voidaan arvioida. 

• Teknisenä pohjana ovat Excel-taulukot (budjetti.vm.fi) ja tulkintaa ohjaavat talousarviokirjan perusteluosat. 

Mikäli määrärahojen kohdentuminen lapsiin ei avaudu näistä, apuna on käytetty luotettavinta saatavilla olevaa 

tilastotietoa lähivuosilta. Tulkinnan perustelu on kirjattu taulukkoon.

• Valtionhallinnossa noudatetaan useita ikäkausiryhmittelyjä, minkä vuoksi lapsiin kohdistuvien kulujen selvittäminen 

kohtaa haasteita. 

• Noudatamme mallinnuksessa pääpiirteittäin 18 vuoden ikärajaa, eli sisällytämme analyysiin 0-17-vuotiaiden 

ikäryhmään kohdistuvat kulut tietyin poikkeuksin. 

• Poikkeukset: Toisen asteen koulutus sisällytetään kokonaan, samoin nuorisolain mukaiset avustukset, vammaistuki 

puolestaan rajoittuu alle 16-vuotiaisiin. Opintotuen kohdentamisessa ikäryhmiin vielä tarkennettavaa. 

• Lapsiin kohdistuvat määrärahat jaotellaan 1) suoriin määrärahoihin, 2) kollektiivisiin määrärahoihin. 

• Liikennevalojaottelua ei käytetä valtion budjetin mallinnuksessa. 

Budjettianalyysin mallinnus kohdentuu valtion 
2020 määrärahoihin Alustava kuvaus
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VALTIONTALOUDEN MALLINNUS



Kategoria Allokaatioperuste Tarkempi kuvaus

Suorat 

määrärahat

Määräraha kohdistuu suoraan 

lapsiin. 

Lapsibudjetoinnin kehittyessä yhä useampi 

määräraha voidaan liittää tähän kategoriaan, 

kun allokointi täsmentyy.

Kollektiiviset 

määrärahat

Lapset ovat suoraan osallisia 

palveluista tai hyödykkeistä, jotka 

ovat koko väestön saatavilla. 

Lapsilla on pääsy palveluun. 

Kategoriaan ei pääsääntöisesti sisällytetä 

työelämän tai turvallisuuden määrärahoja, 

vaikka näistä koituu välillistä hyötyä myös 

lapsille. 

Määrärahat on jaoteltu suoriin ja kollektiivisiin 
määrärahoihin

Alustava kuvaus
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VALTIONTALOUDEN MALLINNUS

Määrärahoja jaetaan kaikkiaan 

408 momentin kautta,

joista alustavan arvion mukaan 

49 sisältää suoria kuluja

ja 62 kollektiivisia kuluja 

(tarkentuu).



Hallinnonala Suorat määrärahat Kollektiiviset määrärahat

STM • Runsaasti suoria määrärahoja, mm. lapsilisät, perhe-

etuudet, sosiaaliturvan lapsiin kohdistuvat menot. 

STEA-rahoituksessa myös merkittävä osa kohdistuu 

lapsiin.

• Jonkin verran kollektiivisia 

määrärahoja sekä kuluja, joista ei 

pysty erittelemään lapsiin 

kohdistuvia kuluja.

VM • Kuntien valtionosuudet suurin yksittäinen lapsiin 

kohdistuva määräraha (2,4 mrd, 32 % VOS:sta). 

• Kollektiivisia määrärahoja jonkin 

verran.

LVM • Ei lainkaan lapsiin kohdistuvia suoria määrärahoja. • Kollektiivisia kuluja huomattava 

määrä.

OKM • Noin kolmannes määrärahoista kohdistuu suoraan 

lapsiin. (Korkeakoulutukseen kohdistuu merkittävä 

osa ministeriön määrärahoista.)

• Kollektiivisia määrärahoja 

kohdistuu erityisesti kulttuuriin.

TEM

SM

• Vain vähän lapsiin kohdistuvia määrärahoja, 

maahanmuuton kuluissa näitä on.

• Työelämän ja turvallisuuden 

määrärahat jätetty pois 

kollektiivisista kuluista.

Valtion budjettianalyysin allokaatioperusteet (1/2)

Alustavat perusteet
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VALTIONTALOUDEN MALLINNUS



Hallinnonala Suorat määrärahat Kollektiiviset määrärahat

VNK • Hankerahoista 13 % lapsiin kohdistuvia. • Kollektiivisia hyvin vähän lapsiin 

kohdistuvia.

UM • Vain vähän lapsiin kohdistuvia määrärahoja, 

kehitysyhteistyössä on.

• Kollektiivisia kuluja ei mukana.

MMM • Lapsiin kohdistuu yksittäinen määräraha (4H-kerho) • Maaseudun elinvoimaan ja 

ympäristöön kohdistuvia 

kollektiivisia määrärahoja.

YM • Hyvin vähän lapsiin kohdistuvia määrärahoja,

• vain avustuksissa. 

• Kollektiivisia kuluja huomattava 

määrä.

PLM, TP & 

EK

• Ei lainkaan lapsiin kohdistuvia määrärahoja. • Kollektiivisia kuluja ei mukana

OM • Lapsiin suoraan kohdistuvia määrärahoja 

lapsiasiavaltuutettu sekä lapselle oikeudenkäyntiin 

määrättyjen edustajien kulut.

• Kollektiivisia kuluja ei mukana

Valtion budjettianalyysin allokaatioperusteet (2/2)

Alustavat perusteet

22.11.2019 Lapsilähtöinen budjetointi 26

VALTIONTALOUDEN MALLINNUS
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Lasten osuus valtion vuoden 2020 budjetista on 
laskennallisesti n. 15 % (n. 8,8 mrd€)

Valtion budjetti 2020 ja siitä lapsiin kohdistuvat menoerät, Miljardia € 
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15Mrd€

0Mrd€

5Mrd€

10Mrd€

Velan 

korot

TEM

32%

0,2

TP, 

VNK 

& EK

VM

3,4

STM OKM UMLVM PLM MMM OMSM

18,7

13%

14,8

6,6

3,2

1,5

2,716% 2,5

1,2 1,0 0,9
0,4

YM

23%

Σ 57,1

8,8

(15%)

48,3

(85%)

Lapset

Muut

Alustavat tulokset

Lapsiin kohdistuvat 

menoerät koostuvat lähes 

kokonaan neljän 

ministeriön budjeteista

VALTIONTALOUDEN MALLINNUS 0-18 –vuotiaiden 

määrä väestöstä  

v.2018 oli 1 117 691 

henkilöä, mikä on 

20,3% koko 

väestöstä
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STM kattaa valtaosan (n. 38 %) lasten valtion 
budjetin osuudesta, VM 29 % ja OKM 24 %

2020 budjetin lapsiin kohdistuvat menoerät ministeriöittäin, % / Miljoonaa € 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

STM

38%

VM

29%

OKM

24%

LVM

6%

STM VM OKM LVM TEM SM UM MMM YM
TP, VNK 

& EK
OM

3 368,2 M€ 2 522,7 M€ 2 108,2 M€ 542,0 M€ 90,0 M€ 53,3 M€ 44,7 M€ 31,9 M€ 28,7 M€ 1,6 M€ 0,6 M€

38,3 % 28,7 % 24,0 % 6,2 % 1,0 % 0,6 % 0,5 % 0,4 % 0,3 % 0,0 % 0,0 %

Yhteensä

8 791,9 M€

Alustavat tulokset

VALTIONTALOUDEN MALLINNUS



6. Lapsibudjetointi kuntatalouden 
mallinnuksen näkökulmasta 



Kuntatalouden mallinnuksen logiikan yleinen kuvaus
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Kuntamallinnuksessa kohdennetaan 
kuntaorganisaatio palveluluokkiin, jotka edelleen 
kohdennetaan lasten ja nuorten palveluihin

Organisaatio
Kust.paikka

Toiminto
Kohde

Tili
Kausi

Talous

Luokittelu LaBu-laskenta
LaBu-RaportointiPalvelurakenne

- Sovellettu JHS

Palveluluokka 1

Palveluluokka 2

Palvelu 1.1

Palvelu 1.2

Palvelu 2.1

Palvelu 2.2

Kunta X

• Jakosäännöt 

palveluille (tilien, 

%-osuuksien ym. 

pohjalta)

• Huomioidaan 

myös hallinnon 

vyörytykset, 

sisäiset erät ym.

1. Laskennalliset 

allokaatiot suorien ja 

kollektiivisten 

palveluiden osalta

2. Väestömomenttien 

muodostaminen esim. 

käyttäjätietojen 

perusteella

3. Luokittelu ehkäiseviin ja 

universaaleihin, tukeviin 

ja korjaaviin palveluihin

Alustava kuvaus

KUNTATALOUDEN MALLINNUS

Pilottikunnan mallinnus toteutettiin hyödyntämällä koko kunnan v. 2018 

todellista tilinpäätösaineistoa (käyttötalous, eurodata)
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Käytännössä kunnan hallinnonalat konsolidoidaan 
palvelukokonaisuuksiksi…

1
Kunnan 

hallintoalakohtainen

toteutuma / budjetti

SoTe –palvelut

Sivi –palvelut

Muut –palvelut

3
Jakosäännöt 

määritellään 

kustannuksille

Perheiden palv.

Fysioterapia

Suun terveys

Perusopetus

Esiopetus

Viheralueet

Palvelualat

…

1,00

0,07

0,30

1,00

1,00

0,17

%

…

Kaikki menot

Lasten käynnit

Lasten käynnit 

Kaikki menot

Kaikki menot

Väestöosuus

Jakosäännöt

…

2
Kunnan 

palvelualakohtainen 

toteutuma / budjetti

Alustava kuvaus

KUNTATALOUDEN MALLINNUS

Kunnan 

tuloslaskelma
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…ja palvelut määritellään liikennevalomallin ja 
lasten palveluiden käyttöedellytysten mukaan 

Perheiden palv.

Fysioterapia

Suun terveys

Perusopetus

Esiopetus

Viheralueet

Palvelualat

…

1,00

0,07

0,30

1,00

1,00

0,17

%

…

Kaikki menot

Lasten käynnit

Lasten käynnit 

Kaikki menot

Kaikki menot

Väestöosuus

Jakosäännöt

…

S

S

S

S

S

K

K/V/S

4

Liikennevalomallissa

palvelut määritellään palvelun 

luonteen mukaan ennalta-

ehkäiseviin ja universaaleihin, 

tukeviin ja korjaaviin

5

Kollektiiviset, välilliset ja suorat 

kustannukset erotellaan kolmella 

kysymyksellä: 

(1) Onko palvelu suoraan lapsiin 

kohdistuva (Esim. Perusopetus)? 

(2) Onko palvelu tuotettu kaikille, mutta 

lapset käyttävät sitä (esim. Lääkärin 

vastaanotot)?

(3) Onko palvelu kaikille kuntalaisille 

yksilöimättömästi suunnattu (Esim. 

Joukkoliikenne)? 

Alustava kuvaus

KUNTATALOUDEN MALLINNUS
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Sivistystoimen ylätason palvelurakenteen luokittelu

Palvelut Liikennevalo Kol. / välil. / suora Jakosäännöt

S
iv

is
ty

s
to

im
i

Kirjasto K Lasten väestöosuus

Kulttuuripalvelut K/V Lasten väestöosuus

Liikuntapalvelut K/S Lasten väestöosuus / kaikki kustannukset

Lukio S Kaikki kustannukset

Nuorisopalvelut S Kaikki kustannukset

Perusopetus S Kaikki kustannukset

Vapaa sivistystyö ja 

taidekasvatus
K/V Lasten väestöosuus

Varhaiskasvatus S Kaikki kustannukset

Luokittelun ylin taso

Alustava kuvaus

Esimerkiksi:

koulujen sisäliikuntatiloista kaikki 

kustannukset, uimahalleista 

lasten väestönosuus

KUNTATALOUDEN MALLINNUS
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Sosiaali- ja terveyspalveluiden ja muiden 
palveluiden palvelurakenteen luokittelu

Palvelut Liikennevalo Kol. / välil. / suora Jakosäännöt

S
o

s
ia

a
li-

ja
 t

e
rv

e
y
s
to

im
i

Erikoissairaanhoito V Lasten palvelujen käyttö

Lääkinnällinen 

kuntoutus
V

Kaikki kustannukset / Lasten käyntimäärien 

osuus

Perhepalvelut S Kaikki kustannukset

Suunterveys V Lasten käyntimäärien osuus

Vammaispalvelut V Lasten hoitopäivien ja asiakkuuksien jakaumat

Vastaanottopalvelut V Lasten käyntimäärien osuus

M
u

u
t Liikenneverkkopalvelut K Lasten väestöosuus

Viheraluepalvelut K/S Lasten väestöosuus / Kaikki kustannukset

Alustava kuvaus

KUNTATALOUDEN MALLINNUS

Luokittelun ylin taso
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Perhepalveluiden tarkempi luokittelu
Palvelutaso 2 Palvelutaso 3 Liikennevalo

P
e

rh
e

p
a

lv
e

lu
t

Asiakas- ja palveluohjaus

Omahoito

Terveysneuvonta Äitiysneuvola

Perhesuunnitteluneuvola

Lastenneuvola

Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto

Muu terveysneuvonta

Ennaltaehkäisevät palvelut Lapsiperheiden kotipalvelu

Ennaltaehkäisevä perhetyö

Muut ennaltaehkäisevät palvelut

Perheneuvola

Sosiaalityö (lapset ja perheet)

Psykiatrinen hoito Psykiatrinen avohoito (0-17v)

Psykiatrinen osastohoito (0-17v)

Lastensuojelun avohuolto

Kodin ulkopuolelle sijoitetut Perhehoito

Laitoshoito ja ammatilliset perhekodit

Jälkihuolto

Perheoikeudelliset palvelut Lastenvalvoja

Rikos- ja riita-asioiden sovittelu

Muut oikeudelliset palvelut

Alustava kuvaus

Esmerkki alemman 

tason luokittelusta
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Käytetty palveluluokittelu on pääosin 
yhdistettävissä esim. JHS-luokkiin 
JHS * Esimerkkikunnan 

luokittelu

Ero JHS:ään

Äitiys- ja 

lastenneuvolapalvelut

Terveysneuvonta Ei eroa

Kouluterveydenhuollon 

palvelut

Koulu- ja 

opiskeluterveydenhuolto

Opiskeluterveydenhoito ei 

eroteltavissa

Opiskeluterveydenhuollon 

palvelut

Lapsiperheiden sosiaalityö- ja 

ohjaus

Sosiaalityö Lastensuojelun sosiaalityö ei 

eroteltavissa

Ennaltaehkäisevät palvelut Tarkempi jaottelu

Lapsiperheiden kotipalvelu ja 

perhetyö

Lapsiperheiden kotipalvelu Tarkempi jaottelu

Ennaltaehkäisevä perhetyö Tarkempi jaottelu

Päiväkotitoiminta Päiväkotihoito Tarkempi jaottelu

Vuorohoito Tarkempi jaottelu

Esiopetus Esiopetus Ei eroa

• Pilottilaskennassa 

päädyttiin käyttämään 

omaa palveluluokittelua

• Pääsääntöisesti 

pilottilaskennassa 

hyödynnetty luokittelu on 

JHS-suositusta tarkempi

• Terminologia vaihtelee 

eri palveluluokittelujen 

kesken, mutta sisällöissä 

eroavaisuudet pieniä

* JHS 200 Kuntien ja kuntayhtyminen palveluluokitus. Kuntien palveluluokitusta käytetään pääasiassa kansallisessa ohjauksessa, tilastoinnissa sekä talouden tunnuslukujen 

esittämisessä kuntien ja kuntayhtymien käyttötalouden tulojen ja menojen sekä investointien luokitteluun. Kuntien ja kuntayhtymien palveluluokitus -suosituksessa kuvataan 

yhteiset määritelmät palveluista. Luokituksen palvelut on kuvattu organisaatioriippumattomasti. Kunnat ja muut tietojen käyttäjät voivat itse luoda lisähierarkioita oman 

tarpeensa mukaisesti.

Alustava kuvaus

KUNTATALOUDEN MALLINNUS
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Pilottikuntien alustavan mallinnuksen perusteella lapsiin 
kohdistuu ~32 % pilottikuntien (n=3) menoista

Pilottikuntien menot liikennevalomallin mukaan 2018, %

16%

4%

87%

2%

82%

7%

96%

MuutSoTe Sivi

13%58% 28%

1% 4% 4%

3%

25%

68%

100%

Ennaltaehkäisevä ja universaali

Tukeva

Korjaava

Alustavat tulokset

Taulukon x-akselilta voi lukea 

kuntien palvelukoko-

naisuuteen kohdistaman 

osuuden (esim, SoTe –palvelut 

58%). Y-akselilta voi lukea 

palvelun sisäisen jakauman  

Harmaa alue kuvaa 

muihin kuin lapsiin 

kohdistuvia menoja

Kustannukset yhteensä

KUNTATALOUDEN MALLINNUS
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Valtaosa lapsiin kohdistuvista kustannuksista on 
ns. suoria kustannuksia (N=3 kuntaa)

Esimerkkikuntien menot käyttöedellytysten mukaan 2018, %

1%

SoTe

87%

5%

8%

3%

16%

80%

Sivi

96%

4%

Muut

58% 28% 13%

27%

3%

1%

68%

100%

Kollektiivinen

Suora kustannus

Välillinen

Alustavat tulokset

Taulukon x-akselilta voi lukea 

kuntien palvelukoko-

naisuuteen kohdistaman 

osuuden (esim, SoTe –palvelut 

58%). Y-akselilta voi lukea 

palvelun sisäisen jakauman  

Kustannukset yhteensä

Harmaa alue kuvaa 

muihin kuin lapsiin 

kohdistuvia menoja

KUNTATALOUDEN MALLINNUS



Lapsiväestön osuus %
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Esimerkkikuntien lapsiin kohdistuvat menot ovat 
keskimäärin  ~12 000€ vuodessa

Esimerkkikuntien menot liikennevalomallin

mukaan 2018, € / lapsi

82%

12 522€

Tukevat palv.

Pilottikunta 

1

79%

Pilottikunta 

2

11%

7%

75%

9%

16%

81%

11 644€

8%

11%

Pilottikunta 

3

8%

13%

Keskimäärin

Ennalta ehkäisevät

ja universaalit palv. 

Korjaavat palv.

9 203€

12 007€

Esimerkkikuntien menot käyttöedellytysten

mukaan 2018, € / lapsi

Alustavat tulokset

KUNTATALOUDEN MALLINNUS

Pilottikunta 

1

7%

90%

3%
10%

87%

5%

9 203€

12%

83%

Pilottikunta 

2

4%
9%

Pilottikunta 

3

4%

86%

Keskimäärin

Kollektiivinen

Välillinen

Suora kustannus

12 522€

11 644€ 12 007€

17,1% 17,6% 22,8%17,1% 17,6% 22,8%

Tuloksia tulkittava aina 

suhteessa alue- ja 

palvelunkäyttörakennetietoon
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SoTe-menoissa noin puolet lapsiin kohdistuvista 
kustannuksista syntyy korjaavista palveluista

Esimerkkikuntien SoTe-menot liikennevalomallin

mukaan 2018, € / lapsi

19%

Pilottikunta 

1

13%

30% 24%
36%

51%

Pilottikunta 

2

2 876€

63%

16%

48%

Korjaavat palv.

Pilottikunta 

3

15%

30%

55%

Keskimäärin

Ennaltaehkäisevät

ja universaalit palv.

Tukevat palv.

2 568€

3 254€

2 085€

Esimerkkikuntien SoTe-menot käyttöedellytysten

mukaan 2018, € / lapsi

Alustavat tulokset

KUNTATALOUDEN MALLINNUS

Välillinen

62%58%

29%

71%

Pilottikunta 

1

42%

Pilottikunta 

2

35%

65%

Pilottikunta 

3

38%

Keskimäärin

Suora kustannus

2 568€

3 254€

2 085€

2 876€

Lapsiväestön osuus %17,1% 17,6% 22,8%17,1% 17,6% 22,8%

Tuloksia tulkittava aina 

suhteessa alue- ja 

palvelunkäyttörakennetietoon
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Osana lapsibudjetoinnin työtä pyrimme  
määrittelemään indikaattorit, joilla lapsibudjetoinnin 
onnistumista voisi arvioida

Lapsiin kohdistuvat 

kustannus-

indikaattorit

Palveluiden käyttöä 

kuvaavat 

indikaattorit

Hyvinvoinnin 

indikaattorit

Hankkeessa näiden indikaattorien raameiksi on asetettu, että niiden pitää olla 1) nopeasti 

saatavilla, 2) vakiintuneessa käytössä, 3) ne tuottavat tietoa säännöllisin väliajoin ja 4) niitä on 

kompakti määrä.

1 2 3

Muodostettu Lapsistrategia 

2040 - lasten hyvinvoinnin osa-

alueista: Osallisuus, Oppiminen

Ihmissuhteet, Terveys

Turvallisuus

Perinteiset suoritepohjaiset 

mittarit, jotka kuvaavat 

palvelurakenteen käyttöä eri 

osa-alueilla

LABU malli

Indikaattorit on jaoteltu kolmeen eri koriin: 

Lapsivaikutusten arviointi



7. Selvityksen eteneminen



• Mallinnusten täsmentäminen ja validointi

• Tulosten tulkinta, havainnot ja ehdotukset 

• Indikaattoreiden täsmentäminen

• Lapsibudjetoinnin toteuttamiseen liittyvien 
haasteiden identifiointi 

• Lapsibudjetoinnin mallin kuvaaminen

• Asteittainen tiekartta lapsibudjetoinnin 
käyttöönottamisen tueksi

 Loppuraportti
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Seuraavia työvaiheita mm. 



Kiitos!



YHTEISTÄ TYÖSKENTELYÄ
Vaikuttavuustieto ja hyvinvointisopimus

Pohjois-Pohjanmaan kuntien 

palveluiden kehittämistä ohjaamassa

22.11.2019 Pohjois-Pohjanmaan LAPE-akatemia



Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointisopimus

Pohjois-Pohjanmaa on lapsi- ja perheystävällinen maakunta. 
Hyvinvointityö kattaa kaikki elämänkaaren vaiheet. 
Palvelut ja tarvittava tuki toteutetaan arjen kasvu- ja 
kehitysympäristöissä. 
Perheiden kokonaisvaltainen tilanne ja hyvinvointi huomioidaan. 

TYÖ JATKUU 2020… 
Tilannekuvaseminaari 2/2020
Hyvinvointifoorumi 10/2020

-> lapsiystävällisen maakunnan prosessi
-> maakunnallinen lasten ja 
nuorten hyvinvointisuunnitelma

POHJOIS-POHJANMAAN 
HYVINVOINTISOPIMUS 2019–2025 
Oppiminen ja kasvu ovat hyvinvointia 







Päämäärä 2025: 
Pohjoispohjalaisten 
ihmisten hyvinvointi, hyvä 
arki ja elämä 

Oppiminen ja kasvu ovat 
hyvinvointia 

1. Pohjois-Pohjanmaa on lapsi-
ja perheystävällinen 
maakunta. 

2. Hyvinvointityö kattaa kaikki 
elämänkaaren vaiheet. 

3. Palvelut ja tarvittava tuki 
toteutetaan arjen kasvu- ja 
kehitysympäristöissä.

4. Perheiden kokonaisvaltainen 
tilanne ja hyvinvointi 
huomioidaan.  

Kumppanuus

- verkostojohtaminen 
- hyvinvointitieto ja 
palvelutieto
- talous- ja 
vaikuttavuustieto
- monialainen toimijuus
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Periaatteet

- ihmislähtöisyys  
- yhteinen tehtävä ja 

yhteisvastuu
- toimintakulttuurin muutos 

ja verkostomainen yhteistyö 
- kuntalaisten osallisuus, 

toimijuus ja vaikuttaminen
- koetun hyvinvoinnin 

mittaaminen



Päämäärä 2025: 
Pohjoispohjalaisten 
ihmisten hyvinvointi, hyvä 
arki ja elämä 

Oppiminen ja kasvu ovat 
hyvinvointia 

1. Pohjois-Pohjanmaa on lapsi-
ja perheystävällinen 
maakunta. 

2. Hyvinvointityö kattaa kaikki 
elämänkaaren vaiheet. 

3. Palvelut ja tarvittava tuki 
toteutetaan arjen kasvu- ja 
kehitysympäristöissä.

4. Perheiden kokonaisvaltainen 
tilanne ja hyvinvointi 
huomioidaan.  

Kumppanuus

- verkostojohtaminen 
- hyvinvointitieto ja 
palvelutieto
- talous- ja 
vaikuttavuustieto
- monialainen toimijuus
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Periaatteet

- ihmislähtöisyys  
- yhteinen tehtävä ja 

yhteisvastuu
- toimintakulttuurin muutos 

ja verkostomainen 
yhteistyö 

- kuntalaisten osallisuus, 
toimijuus ja vaikuttaminen

- koetun hyvinvoinnin 
mittaaminen

Hyvinvointikäsityksemme

Minä, pohjoispohjalainen 
ihminen, voin hyvin silloin, 
kun koen eläväni hyvää arkea 
ja mielekästä elämää. 

Hyvinvointiini vaikuttavat 
jokapäiväiset arjen tarpeeni, 
askareeni, yhteisöni ja 
ympäristöt, joissa elän ja 
toimin. Toimintani ja arjen 
valintani vaikuttavat omaan, 
läheisteni ja tulevien 
sukupolvien hyvinvointiin. 

Toivon tulevani kuulluksi, 
nähdyksi, hyväksytyksi ja 
ymmärretyksi ihmisenä enkä 
yksittäisten tarpeideni kautta.

Arvomme

Ihmislähtöisyys 
Rohkeus ja luovuus 
Yhdenvertaisuus



Ryhmätyöskentely
VAIHE 1: 

Kirjaa vuosikelloon, mitä mittareita seuraat omassa 
organisaatiossasi 10 min

VAIHE 2: 

Poimikaa ryhmänä mittareista ne, jotka kuvaavat 
hyvinvointisopimuksessa ilmaistujen tavoitteiden 
toteutumista. Kirjatkaa ne ryhmällenne annettuun 
kvartaaliin  30 min

VAIHE 3: 

Ryhmän edustaja tuo tiedon yhteiselle alustalle 10 min

Päämäärä 2025: 
Pohjoispohjalaisten ihmisten 
hyvinvointi, hyvä arki ja 
elämä 

Oppiminen ja kasvu ovat 
hyvinvointia 

1. Pohjois-Pohjanmaa on lapsi- ja 
perheystävällinen maakunta. 

2. Hyvinvointityö kattaa kaikki 
elämänkaaren vaiheet. 

3. Palvelut ja tarvittava tuki 
toteutetaan arjen kasvu- ja 
kehitysympäristöissä.

4. Perheiden kokonaisvaltainen 
tilanne ja hyvinvointi 
huomioidaan.  



Tammi

Helmi

Maalis

Huhti

Touko

KesäHeinä

Elo

Syys

Loka

Marras

Joulu

LAPE, Pohjois-Pohjanmaa: Vaikuttavuustiedon vuosikello 
Johtamiseen: kunta, ky ja maakunta





Markku Rimpelä





61 % on hyvä

OSALLISUUS OPPIMINENIHMISSUHTEET TURVALLISUUSTERVEYS

61 8-9.lk 82
ammattikoululaisista pitää 
koulunkäynnistä

16 lukiolaisista kokee 

koulu-uupumusta

9 8-9.lk ei ole 

opintosuunnitelmia 

16 esi- ja 

perusopetuksessa on 
saanut tehostettua tai 
erityistä tukea 2018

91 toisen asteen 

opiskelupaikan 
vastaanottaneet 
peruskoulun päättäneet

45 4-5. lk 44 8-9. lk

kokee olevansa osa 
kouluyhteisöä 

51 4-5. lk osallistunut 

koulun asioiden 
suunnitteluun

71 4v. huoltajista kokee 

olevansa tärkeä osa työ- tai 
opiskeluyhteisöä 

87 4-5. lk 97 8-9.lk  

harrastaa jotain vähintään 
kerran viikossa

91 lukiolaisista kokee, että 

mielipidettä kuunnellaan 
terveystarkastuksessa. 

6 4-5. lk 4 8-9. lk

koulukiusattuna vähintään 
kerran viikossa

16 ammattikoululaisista 

kokenut fyysistä uhkaa vuoden 
aikana

28 lukiolaista kokenut 

vanhemman/ huoltapitävän
aikuisen henkistä väkivaltaa 
vuoden aikana

14 4v. huoltajista joutunut 

tinkimään perustarpeista 
rahan puutteen vuoksi

1,2 0 - 17-vuotiaista 

sijoitettuna kodin ulkopuolelle   

11 4v. lapsella on 

pitkäaikaissairaus tai 
terveysongelma 

8 4-5.lk 20 8-9.lk kokee 

terveydentilansa 
keskinkertaiseksi tai 
huonoksi

14 4-5.lk mielialaan 

liittyviä ongelmia kahden 
viime viikon aikana

39 4-5lk. 14 lukiolaista 

liikkuu vähintään tunnin 
päivittäin

15 8-9. lk ylipainoisia

59 4-5.lk hyvä keskusteluyhteys 

vanhempiensa kanssa

6 8-9.lk keskusteluvaikeuksia 

vanhempiensa kanssa

98 Vanhemman mielestä 

perheen sisäiset suhteet 
toimivat hyvin

99 4-5lk vähintään yksi hyvä 

kaveri

7 4v. huoltajista tuntee itsensä 

usein yksinäiseksi

9 8-9.lk paljon vaikeuksia saada 

ystäviä

1,7 kokonaishedelmällisyys
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