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Mitä vaikuttavuudella ymmärrämme?
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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 
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Ruotsi Lasten määrä Lapsen oikeuksien toteutuminen 

• alle 10-vuotiaiden lukumäärä 
(2018): 1 223 971

• alle 20-vuotiaiden lukumäärä 
(2018): 2 379 242 

• lasten (alle 20-vuotiaiden) 
osuus väestöstä 2018:  23 % 

• alle 21-vuotiaista 26 % on 
ulkomaalaistaustaisia 
(syntyjään tai molemmat 
vanhemmat

• Ruotsi on lapsen oikeuksien edellä 
kävijä. 

• Voimassa oleva lapsistrategia on 
vuodelta 2010. Lapsivaikutusten ja 
lapsen edun arvioiminen sisältyy 
tiiviisti strategiaan. 

• Kunnilla ja alueilla on useita 
lapsivaikutusten arvioinnin malleja, 
joiden toteutusta eri toimijat 
tukevat.

Suomi Lasten määrä Lapsen oikeuksien toteutuminen

• alle 10-vuotiaiden lukumäärä 
(2019): 577 000;  

• alle 20-vuotiaiden lukumäärä 
(2019): 1 178 000 

• lasten (alle 20-vuotiaiden) 
osuus väestöstä 2019:  21,4%

• alle 20-vuotiaista on 
ulkomaalaistaustaisia 8,5 %  .

• YK:n Lapsen oikeuksien sopimus, 
Suomi ratifioi eli otti osaksi 
lainsäädäntöä 1991

• Lapsistrategian valmistelutyö 
käynnistynyt Kohti kansallista 
lapsistrategiaa 2040, Lapsen aika 
2019

• Lapsistrategian valmistelu jatkuu 

Kansainvälinen selvitys lapsistrategioista ja lapsivaikutusten arvioinnista 
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Skotlanti Lasten määrä Lapsen oikeuksien toteutuminen 

• alle 10-vuotiaiden 
lukumäärä (2018): 578 000 

• alle 20-vuotiaiden 
lukumäärä (2019): 1 150 000

• lasten (alle 20-vuotiaiden) 
osuus väestöstä 2019:  21 %

Skotlannissa hyödynnetään GettingIt

RightFor EveryChild (GIRFEC) –
lähestymistapaa lasten ja nuorten 
hyvinvoinnin parantamisessa. 
Kolmevuotinen toimintasuunnitelma 
lasten ihmisoikeuksien edistämisestä 
julkaistiin vuonna 2018. 
Lapsivaikutusten arviointimalli on 
otettu käyttöön vuonna 2015.

Suomi Lasten määrä Lapsen oikeuksien toteutuminen

• alle 10-vuotiaiden lukumäärä 
(2019): 577 000;  

• alle 20-vuotiaiden lukumäärä 
(2019): 1 178 000 

• lasten (alle 20-vuotiaiden) 
osuus väestöstä 2019:  
21,4%

• alle 20-vuotiaista on 
ulkomaalaistaustaisia 8,5 %  .

• YK:n Lapsen oikeuksien sopimus, 
Suomi ratifioi eli otti osaksi 
lainsäädäntöä 1991

• Lapsistrategian valmistelutyö 
käynnistynyt Kohti kansallista 
lapsistrategiaa 2040, Lapsen aika 
2019

• Lapsistrategian valmistelu jatkuu 

Kansainvälinen selvitys lapsistrategioista ja lapsivaikutusten arvioinnista 
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Uusi-
Seelanti

Lasten määrä Lapsen oikeuksien toteutuminen 

• alle 10-vuotiaiden lukumäärä 
(2019): 635 000; 

• alle 20-vuotiaiden lukumäärä 
(2019): 1 273 000 

• lasten (alle 20-vuotiaiden) osuus 
väestöstä 2019:  26 % 

• 20 % lapsista ja nuorista on 
maoreja. 

• neljäsosa 0-14 –vuotiaista 
kuuluu useampaan kuin yhteen 
etniseen ryhmään. 

Ensimmäinen lapsistrategia valmistui 
elokuussa 2019. Lapsivaikutusten 
arviointimalli on otettu käyttöön 
vuoden 2018 lopussa.

Suomi Lasten määrä Lapsen oikeuksien toteutuminen

• alle 10-vuotiaiden lukumäärä 
(2019): 577 000;  

• alle 20-vuotiaiden lukumäärä 
(2019): 1 178 000 

• lasten (alle 20-vuotiaiden) 
osuus väestöstä 2019:  
21,4%

• alle 20-vuotiaista on 
ulkomaalaistaustaisia 8,5 %  .

• YK:n Lapsen oikeuksien sopimus, 
Suomi ratifioi eli otti osaksi 
lainsäädäntöä 1991

• Lapsistrategian valmistelutyö 
käynnistynyt Kohti kansallista 
lapsistrategiaa 2040, Lapsen aika 
2019

• Lapsistrategian valmistelu jatkuu 

Kansainvälinen selvitys lapsistrategioista ja lapsivaikutusten arvioinnista 
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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 tiedota siitä 

1) mitä vaikutuksia on syntynyt ja 

2) minkälaisin menetelmien 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 siten se, 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

• 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)

”Yhdessä”

• Vaikuttavuudessa on siten kysymys palvelujen vaikutusten peilaamisesta 
yhtäältä poliittisten päättäjien asettamiin tavoitteisiin, toisaalta asiakkaiden 
palvelukokemuksiin (Mm. Lawton & McKevitt & Millar 2000, Lumijärvi 2009).

” Kustannusten hillintä”
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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. 

LAPE-akatemia, Mirja Antila 2019



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

mirjaantila@outlook.com

www.stm.fi/lapeakatemia

#lapeakatemia #tulevaisuudentahdissa

mailto:mirjaantila@outlook.com
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Vaikuttava 
ehkäisevä 
päihdetyö

- mitä se on? 

Hanna Heikkilä
EHYT ry
@hanna.heikki

EHYT ry Hanna Heikkilä/ Kainuu 2019 11

Vaikuttava ehkäisevä päihdetyö - mitä se on? 

1) Mitä on EPT?

2) Miten tiedämme mikä toimii?

3) Vaikuttavuus? 

EHYT ry Hanna Heikkilä/ Kainuu 2019 11
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Olemme kulkeneet pitkän matkan…

EHYT ry Hanna Heikkilä/ Kainuu 2019 11

Yksilön moraali 
– laki- kulttuuri  
– terveys - ?
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Mikä vaikuttaa päihteidenkäyttöön?
MAKROTASON YMPÄRISTÖ
- Lait: Päihteiden saatavuus ja 

näkyvyys, mainonta
- Kulttuuri, normit 
- Yhteiskunnan tarjoamat 

sosiaali- ja terveyspalvelut; 
mahdollisuudet koulutukseen, 
harrastamiseen, 
osallistumiseen …

- Fyysinen ympäristö, esim
turvallisuus

- …
MIKROTASON YMPÄRISTÖ
- Perhe
- Koulu
- Ystävät

HENKILÖKOHTAISET 
OMINAIUSUUDET
- Genetiikka
- Synnynnäinen 

temperamentti
- Stressille 

altistuminen, 
stressin sieto

- Mielen hyvinvointi, 
joustavuus

- Taidot
- …

Asenteet ja uskomukset
Päihdekäyttäytyminen
Muu (riski)käyttäytyminen

@UNODC/ Zili Sloboda
Transactional ecology etiological
model

EHYT ry Hanna Heikkilä/ Kainuu 2019 11

VANHEMMUUDEN 
TUKIPÄIHDEPOLITIIKAN  

TOIMEENPANO

VARHAISKASVATUS

ELÄMÄNTAITOJEN 
HARJOITTELU

ELÄMÄNTAITO-

POHJAINEN 
PÄIHDEKASVATUS

LYHYTINTERVENTIOT

TYÖPAIKKOJEN 
PÄIHDEOHJELMAT

VIESTINTÄKAMPANJAT

Paljon vaikuttavia menetelmiä! esim:

LÄHDE: kansainväliset ehkäisevän päihdetyön standardit 
www.unodc.org/unodc/en/prevention/ prevention-standards.htmlEHYT ry Hanna Heikkilä/ Kainuu 2019 11
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Mistä tiedämme mikä toimii?

EHYT ry Hanna Heikkilä/ Kainuu 2019 11

Paljon olemassa olevaa tutkimusta!

EHYT ry Hanna Heikkilä/ Kainuu 2019 11
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Esim: International Standards on Drug Use Prevention: 
ehkäisevän työn näyttöön perustuvat muodot

EHYT ry Hanna Heikkilä/ Kainuu 2019 11

Hyviä käytänteitä ja malleja 
Suomesta

Xchange prevention 
registry
http://www.emcdda.europa.eu/best-
practice/xchange_en
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Oma seuranta, arviointi, tutkimus?

EHYT ry Hanna Heikkilä/ Kainuu 2019 11

Miten arvioida?
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Esimerkki 1: UNPLUGGED

Medeiros et al. Substance Abuse Treatment, 
Prevention, and Policy (2016) 11:2EHYT ry Hanna Heikkilä/ Kainuu 2019 11

Päihteiden käytön muutos 12 kerran 
ohjelman jälkeen?
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Päihteiden käytön muutos 12 kerran 
ohjelman jälkeen?

EHYT ry Hanna Heikkilä/ Kainuu 2019 11

Lisäksi yhteneväistä sen suhteen, mitä tiedämme 
vaikuttavasta päihdekasvatuksesta ylä-koulussa
• Elämäntaitojen HARJOITTELU (esim. stressin hallinta, tunteiden

tunnistaminen ja käsittely, kommunikaatiotaidot, yhteistyötaidot, 
päätöksenteko, tavoitteiden asettaminen, sosiaalisen paineen
tunnistaminen ja hallinta, …)

• Päihteiden käyttöön liittyvien odotusten tunnistaminen ja purku -
käsitykset käyttöön liittyvistä riskeistä faktoihin pohjautuviksi; välittömien
ja faktuaalisten seurausten korostaminen

• Päihteiden käytön ‘normaaliuuden’ ja normatiivisuuden purku

 INTERAKTIIVISET menetelmät, strukturoidut viikottaiset tunnit, koulutetut
vetäjät

EHYT ry Hanna Heikkilä/ Kainuu 2019 11
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Esimerkki 2: viestintäkampanja 

EHYT ry Hanna Heikkilä/ Kainuu 2019 11

Anderson: Does Information Matter? The Effect of the 
Meth Project on Meth Use among Youths
J Health Econ. 2010; 29(5): 732–742.EHYT ry Hanna Heikkilä/ Kainuu 2019 11
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Mitä tiedämme mediakamppanijoiden
vaikuttavuudesta päihdekäyttäytymiseen? 

• Tarkasti kohdennetut ja kohderyhmällä testatut viestit
• Käyttäytymisenmuutosteorioihin ja tutkimukseen (esim

theories of persuasive messaging, yms) pohjaavat
• Muihin interventioihin kytkeytyvät viestit, joilla riittävä

peitto
• Nuoriin vaikuttaminen vanhempien kautta
- Näyttö lähinnä tupakasta, - alkoholin ja huumeiden
suhteen näyttö ristiriitaista
+ usein enneminkin hienovaraiset kuin uhkaavat ja
käskevät viestit

EHYT ry Hanna Heikkilä/ Kainuu 2019 11

Miksi ei pelottelua?
Uhkien viestintä voi toimia, erityisesti kun samalla korostetaan ’minä 
pystyvyyttä’ tai kun se on valmiiksi suurta kohderyhmässä (Ruiter et al 2014), 
MUTTA tärkeää tiedostaa riskit, varsinkin jos kohteena heikommassa 
asemassa olevia ryhmiä:
• Ne joiden kokemuspiirissä käyttöä -> stigma, syrjäytyminen, muiden 

riskitekijöiden lisääntyminen?
• Epäuskottavaa - > se ei usein vastaa nuorten arkipäivän kokemuksia joita 

oppilailla on, vie pohjan myöhemmältä työltä
• Uudet ideat siitä mitä päihteitä käyttää? Miten rikkoa aikuisten asettamia 

normeja? 
• Lisäksi päihteiden käytön esittäminen ainoastaan yksilön valinnoista 

riippuvana harhaanjohtavaa? 

EHYT ry Hanna Heikkilä/ Kainuu 2019 11
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Mitä arvioida?

EHYT ry Hanna Heikkilä/ Kainuu 2019 11

Vanhempain ilta Nuorten päihteiden 
käyttö

EHYT ry Hanna Heikkilä/ Kainuu 2019 11
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Vanhempain ilta Nuorten 
päihteiden 
käyttö

Vanhempain 
asenteet, tiedot, 
motivaatio

Perheen normit

Vanhempien 
käytös Nuoren 

sitoutuminen 
koulunkäyntiin

Nuoren 
itsesäätelykyvyt, 
tunnetaidot

EHYT ry Hanna Heikkilä/ Kainuu 2019 11

Tämä ei yksin auta vaikuttavuuden arvioinnissa tai 
toiminnan kehittämisessä tai levittämisessä!

Nuorten päihteiden 
käyttö

EHYT ry Hanna Heikkilä/ Kainuu 2019 11
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Mutta ei auta tämäkään…

Vanhempain ilta

Tosi monta vanhempaa!

Heistä usea koki aiheen tärkeäksi!

He pitivät tilaisuudesta!

EHYT ry Hanna Heikkilä/ Kainuu 2019 11

Usein arvioinnin kohteena päihteidenkäytön 
juurisyyt, ns välittävät tekijät joihin interventio 
kohdentuu

Vanhempain ilta Nuorten 
päihteiden 
käyttö

Vanhempain 
asenteet, tiedot, 
motivaatio

Perheen normit

Vanhempien 
käytös Nuoren 

sitoutuminen 
koulunkäyntiin

Nuoren 
itsesäätelykyvyt, 
tunnetaidot

Muutos heti 
tilaisuuden 

jälkeen?
Viikko tai pari 
sen jälkeen?

Aiempi empiirinen näyttö 
vastaavan toiminnan vaikutuksesta 

vanhempien käytökseen??

Aiempi empiirinen näyttö näiden 
vanhemmuuden piirteiden 

vaikutuksesta päihteiden käyttöön?

Vasta kontekstia 
vasten mielekästä 

tarkastella

EHYT ry Hanna Heikkilä/ Kainuu 2019 11
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Mitä tiedämme vanhemmuustaitoja tukevista 
ohjelmista?
Positiivinen tunneside ja kommunikaatio lasten ja vanhempien välillä 

-> jakamaton huomio, lasten kuunteleminen, myös hankalista 
teemoista keskustelu

Osallisuus lasten harrastuksiin, kouluelämään, ystävyyssuhteisin 
–> sen tietäminen missä lapset ovat ja kenen kanssa

Selkeät säännöt ja ennalta mietityt, ikäkaudelle sopivat, seuraamukset 
-> hyvän huomaaminen + rikkomuksiin rakentavasti ja 
johdonmukaisesti puuttuminen

EHYT ry Hanna Heikkilä/ Kainuu 2019 11

Entä ’dark logic’?

Kts. esim. Bonell et al. 2014: 
'Dark logic': Theorising the harmful 
consequences of public health interventions

EHYT ry Hanna Heikkilä/ Kainuu 2019 11
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Lisäksi SEURANTA!

Vanhempain ilta Nuorten 
päihteiden 
käyttö

Vanhempain 
asenteet, tiedot, 
motivaatio

Perheen normit

Vanhempien 
käytös Nuoren 

sitoutuminen 
koulunkäyntiin

Nuoren 
itsesäätelykyvyt, 
tunnetaidot

EHYT ry Hanna Heikkilä/ Kainuu 2019 11

Tarpeiden kartoitus voi olla hyvä työkalu 
suunnittelussa

Vanhempain ilta Nuorten 
päihteiden 
käyttö

Vanhempain 
asenteet, tiedot, 
motivaatio

Perheen normit

Vanhempien 
käytös Nuoren 

sitoutuminen 
koulunkäyntiin

Nuoren 
itsesäätelykyvyt, 
tunnetaidot

Kokevatko vanhemmat aiheen 
tärkeäksi?

Miten heidät saataisiin tulemaan?

EHYT ry Hanna Heikkilä/ Kainuu 2019 11
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Entä vaikuttavuus?

Case puheeksiotto ja lyhytinterventio Päijät-Hämeessä:
• Johdon tuki, työntekijöiden osaaminen ja motivaatio, kunnan ja 

valtion viranomaisten yhteistyö avaimina a) puheeksioton
lisäämisessä ja b) lyhytinterventioiden toteuttamisessa 
systemaattisemmin

Kts. Esim. Susanna Leimio: Me pilotoimme, mitä sinä voit oppia? Päihteiden käytön 
kartoittamisen ja mini-intervention kirjaamisen kansallinen pilotti, case Päijät-Häme
https://webcast.sst.fi/cast/ehkaisevaa-paihdetyota-vai-sirkushuveja-tuloksia-tyohon-
temppuja-huveihin/public

EHYT ry Hanna Heikkilä/ Kainuu 2019 11

Lyhytinterventio, varhainen puuttuminen

• Verkossa tai kasvokkain
• Puheeksi voi ottaa hoitaja, kollega, nuoriso-ohjaaja, … kuka vain 

siihen koulutuksen saanut!
• Jopa 5 minuutissa tehty kohtaaminen vaikuttaa!
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Muutamia kotiinviemisiä

• Ehkäisevä työ toimii!
• Sillä voi olla laaja-alaisia hyötyjä!
• Sillä voi myös olla odottamattomia seurauksia, tai se voi olla 

tehotonta ja resursseja haaskaavaa
• Keskeistä:

• Kuuntele olemassa olevaa tutkimusta
• Seuraa toteutusta
• Arvioi vaikutuksia
• Pohdi vaikuttavuutta
• Osallista asiantuntijoita

EHYT ry Hanna Heikkilä/ Kainuu 2019 11

KIITOS!
@hanna.heikki

EHYT ry Hanna Heikkilä/ Kainuu 2019 11



Johtamista yhdyspinnoilla, toimintaympäristö uudistuu, riittääkö työkalut? 

Markku Rimpelä, strategiajohtaja, Hämeenlinna 



Kansallinen lapsistrategia 
systeemisen uudistamisen 

ajurina





Lapsiperheiden palvelujen uudistamissa tarvitaan 
yleistettävyyden ja paikallisuuden välistä 

vuorovaikutusta

• Toisaalta on tuettava maakuntia, 
kuntia ja muita palvelujen tuottajia 
soveltamaan 
kustannusvaikuttaviksi 
osoittautuneita järjestelmä- ja 
palveluinnovaatioita omassa 
toimintaympäristössään. 

• Erityisesti on panostettava 
soveltamisen ja toimeenpanon 
edellytyksiin, säännöksistä tiedon 
hallintaan ja johtamisrakenteista 
laadunhallintaan sekä 
toimintakulttuureja ja osaamista 
uudistavaan koulutukseen, 
työnohjaukseen ja lähijohtamiseen.

• Yhtäältä tarvitaan yhteisiä ja 
yleistäviä tavoitemalleja laajoja 
palvelukokonaisuuksia kattavasta 
kokonaisarkkitehtuurista yksittäisiin 
palveluinnovaatioihin. 

• Näitä kehitetään tehokkaimmin 
valtakunnallisesti ohjatuissa 
hankkeissa ja ohjelmissa 
asiantuntijayksiköiden ja palvelujen 
järjestäjien ja tuottajien 
yhteistyönä. 



Ensimmäinen tehtävä on riittävän kansallisen 
konsensuksen ja sitoutumisen rakentaminen 

kansallisella lapsistrategialla. Tähän tarvitaan kaksi 
osin rinnakkaista ja peräkkäistä prosessia

• Parlamentaarisessa yhteistyössä valmistellaan 
eduskunnalle esitys kansallisesta lapsistrategisesta 
tavoite- ja toimeenpano-ohjelmasta. Luonnoksen tulisi 
olla valmis keväällä 2020.

• Kuntien ja mahdollisten maakuntien roolin 
selkiyttämiseksi ja myös niiden sitouttamiseksi 
kansallinen strategia jalkautetaan maakunnallisiksi ja 
kunnallisiksi strategioiksi ja strategian toimeenpano-
ohjelmiksi. 



Strategian eri tasoilla tulee olla yhteinen ymmärrys 
johtamisesta, tiedosta ja resursseista. 

• Lasten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin rinnalla toinen tärkeä 
kysymys on kuntien muuttuva rooli: Kun kuntien vastuu 
palvelujen järjestämisestä vähenee, tulee paikallisen ja 
alueellisen lapsipolitiikan johtaminen turvata yhteisillä 
strategisilla tavoitteilla ja toimeenpanolla

Valtio Maakunta Kunta

Tuloksellisuusdialogi



Tuloksellisuusdialogi
• Johtamisesta

Yhteinen ymmärrys

• Resursseista• Tiedosta

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

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



A. Kaikki lapset ja -nuoret

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

osaaminen, riittävyys
Talouden suunnittelu ja 

seuranta

Alueiden 
johtaminen

Prosessien 
johtaminen

Palvelusopimus-
toimintasuunnitelma Kehittämistoiminta

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

Palveluneuvonta 
ja - ohjaus

Lasten ja nuorten hyvinvointi, kasvu ja oppiminen

Lapsen ja nuoren 
hyvä päivä!



Lapsiystävällisessä hallinnossa on pitkälti kyse hyvän 
hallinnon periaatteista ja tietoon perustuvasta 

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

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

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

haasteissa.

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

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

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

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


Uusi suunta

• Uudeksi suunnaksi esitetään luottamista kuntien ja maakuntien 
itsehallintoon. 

• Erityislakeihin perustuvat strategiavelvoitteet puretaan. 

• Valtakunnalliset strategiset linjaukset tehdään käynnistetyssä 
hallituskaudet ylittävässä lapsistrategiassa.

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



Poimintoja Lapsen aika 
strategiaa pohjustavasta 

aineistosta









Lähteitä

• LAPE-loppuraportti

https://stm.fi/documents/1271139/13111556/Loppuraportti+LAPE_arviointi
+8.3.2019_final.pdf/3efbd6b7-c22f-ef66-b412-
4b3b521d9512/Loppuraportti+LAPE_arviointi+8.3.2019_final.pdf.pdf
• Säästöjä lapsiperheiden palveluremontilla

https://kaks.fi/wp-
content/uploads/2015/11/S%C3%A4%C3%A4st%C3%B6j%C3%A4-
lapsiperheiden-palveluremontilla.pdf
• Edellisen liiteraportti

https://kaks.fi/wp-content/uploads/2015/11/LIITERAPORTTI_1.pdf
• Onko Strategioista tullut Tragedioita? Lapsiperheet ja lapset kuntien 

strategiatyössä

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

https://stm.fi/documents/1271139/13111556/Loppuraportti+LAPE_arviointi+8.3.2019_final.pdf/3efbd6b7-c22f-ef66-b412-4b3b521d9512/Loppuraportti+LAPE_arviointi+8.3.2019_final.pdf.pdf
https://kaks.fi/wp-content/uploads/2015/11/S%C3%A4%C3%A4st%C3%B6j%C3%A4-lapsiperheiden-palveluremontilla.pdf
https://kaks.fi/wp-content/uploads/2015/11/LIITERAPORTTI_1.pdf
https://sorsafoundation.fi/wp-content/uploads/2018/10/Onko-strategioista-tullut-tragedioita.pdf
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Jokaisen lapsen 
elämässä on läheisiä ja 
turvallisia aikuisia, jotka 
toimivat lapsen 
parhaaksi

• Poikkihallinnollinen lapsistrategia YK:n lapsen 
oikeuksien sopimuksen pohjalta,

• Jatketaan lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaa,
• Perhevapaauudistus (valtion rahoitusosuus), 
• Lisätään turvakotipalveluiden saatavuutta kohti 

Istanbulin sopimuksen mukaista tasoa,
• Säädetään henkilöstömitoitus lastensuojeluun. Vuonna 

2022 mitoitus nostetaan 35 asiakkaaseen per henkilö ja 
vuonna 2024 30. 

• Turvataan erityistä tukea vaativien lasten 
moniammatilliset palvelut ja levitetään tiimimallia,

• Oppilas- ja opiskelijahuollon vahvistaminen 
perusopetuksessa ja toiselle asteella, 

• Varhaiskasvatuksen osallistumisasteen nosto:
• Subjektiivinen varhaiskasvatusoikeus
• ryhmäkokojen pienentäminen

• Vahvistetaan parisuhdetyötä ja vanhemmuuden tukea, 
• Helpotetaan perheiden kotipalvelun saamis- ja 

myöntöedellytyksiä, 
• Levitetään perhekeskustoimintamallia ja kehitetään 

neuvoloiden roolia, 
• Edistetään vuoroviikkoasumista koskevan selvityksen 

toimenpide-ehdotuksia, 
• Päihteitä käyttävien äitien palvelut,
• Etsivä nuorisotyö,
• Valtakunnallinen digitaalinen järjestelmä helpottamaan 

yhteys- ja yksilöintitietojen siirtämistä etsivälle 
nuorisotyölle

• Poikkihallinnollisen lapsistrategian laatimiseen 6 M€
2020-2022

• Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma 23 M€ 2020-
2022

• Perusopetuksen laatu- ja tasa-arvo-ohjelmat 180 M€
2020-2022

• Varhaiskasvatuksen laatu- ja tasa-arvo-ohjelma 125 M€
2020–2022.

• Perusturvaan (eli vähimmäismääräiseen 
kuntoutusrahaan, sairaus- ja vanhempainpäivärahoihin 
sekä peruspäivärahaan ja työmarkkinatukeen) 
ehdotetaan tehtäväksi 20 euron korotus, 
kustannusvaikutus noin 40 M€

• Oppilas- ja opiskelijahuollon vahvistaminen 
perusopetuksessa ja toisella asteella varataan 10 M€
2021, 20 M€ 2022 ja 29 M€ 2023.

• Subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden rajaus 
poistetaan ja varhaiskasvatuksen ryhmäkokoja 
pienennetään 1.8.2020 Peruspalveluiden 
valtionosuuteen 13,8 M€ lisäys 2020

• Päihteitä käyttävien äitien palvelujen parantamiseen 3 
miljoonaa euroa yhteensä vuosina 2020 ja 2021.

• Nuorten työpajatoiminnan tukeminen 1,5 M€ 2020 ja 
vuosittain 1,8–2,0 M€ 2021–2023. 

• Valtakunnallisen digitaalisen järjestelmän 
kehittämiseen etsivän nuorisotyön toimintaan 1,2 M€
2020

•

• Sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämiseen yhteensä 
80 M€ 2020, 130 M€ 2021 ja 150 M€ 2022.
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Jokainen lapsi, nuori 
ja vanhempi / 
huoltaja on osa 
yhteisöjä tuntee 
kuuluvansa niihin ja 
voi vaikuttaa niihin 
toimillaan

• Poikkihallinnollinen lapsistrategia YK:n lapsen 
oikeuksien sopimuksen pohjalta,

• Jatketaan lapsi- ja perhepalveluiden 
muutosohjelmaa,

• Harrastusmahdollisuus kaikille koulupäivän 
yhteydessä – Suomen Islannin malli, 

• Varhaiskasvatuksen osallistumisasteen nosto:
• Subjektiivinen varhaiskasvatusoikeus
• ryhmäkokojen pienentäminen

• Pakolaiskiintiön korottaminen,
• Radikalisaation ehkäisy

Perheiden yhdessä 
viettämä aika 
lisääntyy ja koetaan 
myönteiseksi

• Poikkihallinnollinen lapsistrategia YK:n lapsen 
oikeuksien sopimuksen pohjalta,

• Jatketaan lapsi- ja perhepalveluiden 
muutosohjelmaa, 

• Vahvistetaan parisuhdetyötä ja vanhemmuuden 
tukea, 

• Helpotetaan perheiden kotipalvelun saamis- ja 
myöntöedellytyksiä,

• Edistetään vuoroviikkoasumista koskevan selvityksen 
toimenpide-ehdotuksia, 

• Perhevapaauudistus (valtion rahoitusosuus)

• Poikkihallinnollisen lapsistrategian laatimiseen 6 M€ 2020-
2022

• Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma 23 M€ 2020-2022
• Maksuttomien harrastusmahdollisuuksien edistämiseen 5 

M€ 2020 Suomen ”Islannin mallin” luomiseksi. 
• Aamu- ja iltapäivätoimintaan sekä koulupäivän yhteydessä 

tapahtuvan harrastamiseen 14,5 M€ vuodesta 2021 alkaen.
• Subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden rajaus poistetaan ja 

varhaiskasvatuksen ryhmäkokoja pienennetään 1.8.2020 
Peruspalveluiden valtionosuuteen 13,8 M€ lisäys 2020

• Poikkihallinnollisen lapsistrategian laatimiseen 6 M€ 2020-
2022

• Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma 23 M€ 2020-2022
• Perusturvaan (eli vähimmäismääräiseen kuntoutusrahaan, 

sairaus- ja vanhempainpäivärahoihin sekä peruspäivärahaan 
ja työmarkkinatukeen) ehdotetaan tehtäväksi 20 euron 
korotus, kustannusvaikutus noin 40 M€

• Sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämiseen yhteensä 80 M€
2020, 130 M€ 2021 ja 150 M€ 2022.
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• Poikkihallinnollinen lapsistrategia YK:n lapsen 
oikeuksien sopimuksen pohjalta,

• Jatketaan lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaa,
• Harrastusmahdollisuus kaikille koulupäivän yhteydessä 

– Suomen Islannin malli,
• Taiteen perusopetuksen kehittäminen,
• Lastenkulttuurin yleis- ja hankeavustukset,
• Perhevapaauudistus (valtion rahoitusosuus), 
• Varhaiskasvatuksen osallistumisasteen nosto:

• Subjektiivinen varhaiskasvatusoikeus
• ryhmäkokojen pienentäminen

• Poikkihallinnollinen liikkumisohjelma, liikuntapoliittinen 
koordinaatioelin, liikkuva koulu -ohjelman 
laajentaminen, 

• Liikuntapaikkarakentaminen ja kansallinen 
virkistyskäyttöstrategia,

• Yleisten kirjastojen saavutettavuus, kirjastoautot, 
kokoelmien monimuotoisuus

Lasten ja nuorten 
kaverisuhteet 
vahvistuvat ja 
yksinäisyys vähenee

• Poikkihallinnollisen lapsistrategian laatimiseen 6 M€
2020-2022

• Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma 23 M€ 2020-
2022

• Maksuttomien harrastusmahdollisuuksien edistämiseen 
5 M€ 2020 Suomen ”Islannin mallin” luomiseksi. 

• Aamu- ja iltapäivätoimintaan sekä koulupäivän 
yhteydessä tapahtuvan harrastamiseen 14,5 M€ 2021 
alkaen.

• Maksuttomien harrastusmahdollisuuksien edistämiseen 
5 M€ 2020 Suomen ”Islannin mallin” luomiseksi. 

• Varhaiskasvatuksen laatu- ja tasa-arvo-ohjelma 125 M€
2020–2022.

• Subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden rajaus 
poistetaan ja varhaiskasvatuksen ryhmäkokoja 
pienennetään 1.8.2020 Peruspalveluiden 
valtionosuuteen 13,8 M€ lisäys 2020

• Kulttuurin avustuksien lisäämiseksi yhteensä 5,1 M€
2020, 7,5 M€ 2021, ja vuosittain 1,5 M€ vuosina 2022-
2023.

• Perusturvaan (eli vähimmäismääräiseen 
kuntoutusrahaan, sairaus- ja vanhempainpäivärahoihin 
sekä peruspäivärahaan ja työmarkkinatukeen) 
ehdotetaan tehtäväksi 20 euron korotus, 
kustannusvaikutus noin 40 M€



12.11.2019

Jokaisella lapsella ja 
nuorella on oma 
jatkuvan kasvun ja 
oppimisen polku, joka 
huomioi yksilölliset 
erot

• Poikkihallinnollinen lapsistrategia YK:n lapsen 
oikeuksien sopimuksen pohjalta,

• Jatketaan lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaa,
• Oppivelvollisuusiän pidennys 18-ikävuoteen ja 

maksuton toinen aste,
• Oppilas- ja opiskelijahuollon vahvistaminen 

perusopetuksessa ja toiselle asteella, 
• Varhaiskasvatuksen osallistumisasteen nosto:

• Subjektiivinen varhaiskasvatusoikeus
• ryhmäkokojen pienentäminen

• Harrastusmahdollisuus kaikille koulupäivän yhteydessä 
– Suomen Islannin malli,

• Ammatillisen koulutuksen opettajat,
• Lukiokoulutuksen laatu- ja saavutettavuusohjelma,
• Peruskoulun laatu- ja tasa-arvo-ohjelma,
• Varhaiskasvatuksen laatu- ja tasa-arvo-ohjelma,
• Jatkuva oppiminen,
• Korkeakoulujen jatkuva oppiminen sekä yhteistyö- ja 

alustamallin luominen,
• Etsivä nuorisotyö,
• Valtakunnallinen digitaalinen järjestelmä helpottamaan 

yhteys- ja yksilöintitietojen siirtämistä etsivälle 
nuorisotyölle

Poikkihallinnollisen lapsistrategian laatimiseen 6 M€ 2020-
2022
Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma 23 M€ 2020-2022
Oppivelvollisuuden laajentamiseen, sekä toisen asteen 
maksuttomuuteen 22 M€ 2021, 65 M€ 2022 ja 107 M€
2023.
Oppilas- ja opiskelijahuollon vahvistaminen 
perusopetuksessa ja toisella asteella varataan 10 M€ 2021, 
20 M€ 2022 ja 29 M€ 2023.
Varhaiskasvatuksen laatu- ja tasa-arvo-ohjelma 125 M€
2020–2022.
Subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden rajaus poistetaan ja 
varhaiskasvatuksen ryhmäkokoja pienennetään 1.8.2020 
Peruspalveluiden valtionosuuteen 13,8 M€ lisäys 2020
Maksuttomien harrastusmahdollisuuksien edistämiseen 5 
M€ 2020 Suomen ”Islannin mallin” luomiseksi. 
Aamu- ja iltapäivätoimintaan sekä koulupäivän yhteydessä 
tapahtuvan harrastamiseen 14,5 M€ vuodesta 2021 alkaen
Nuorten työpajatoiminnan tukeminen 1,5 M€ 2020 ja 
vuosittain 1,8–2,0 M€ 2021–2023. 
Lukiokoulutuksen oppilaskohtainen rahoitus 7,5 M€ lisäys
Ammatillisen koulutuksen opettajien ja ohjaajien 
palkkaamiseen sekä opetuksen ja ohjauksen tukitoimiin 80 
M€ lisäys 2020
Työpaikkaohjaajien lisäämiseen 2,5 M€ 2020.
Valtakunnallisen digitaalisen järjestelmän kehittämiseen 
etsivän nuorisotyön toimintaan 1,2 M€ 2020.
Yliopistojen perusrahoitusta korotetaan 40 M€ 2020
Ammattikorkeakoulujen perusrahoitusta korotetaan 20 M€
2020 lähtien. 
Lisäksi indeksikorotukset toteutetaan täysimääräisinä.
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• Poikkihallinnollinen lapsistrategia YK:n lapsen oikeuksien 
sopimuksen pohjalta,

• Jatketaan lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaa,
• Perhevapaauudistus (valtion rahoitusosuus), 
• Tasa-arvo- ja samapalkkaisuusohjelma, 
• Huomioidaan päätöksenteossa perheiden ja 

elämäntilanteiden moninaisuus, 
• Tuetaan tahottomasti lapsettomien perheellistymistoiveita 

eri keinoin, 
• Edistetään vuoroviikkoasumista koskevan selvityksen 

toimenpide-ehdotuksia, 
• Levitetään perhekeskustoimintamallia ja kehitetään 

neuvoloiden roolia,
• Maksuton ehkäisy alle 25-vuotiaille

Ihmisillä on 
mahdollisuus 
toivomaansa 
lapsimäärään

• Poikkihallinnollisen lapsistrategian laatimiseen 6 M€
2020-2022

• Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma 23 M€ 2020-
2022

• Alle 25-vuotiaiden maksuttoman ehkäisyn 
kokeiluhankkeelle 10 M€ lisäys 2021–2022.

• Tasa-arvo- ja samapalkkaisuusohjelmaan 0,5 M€
vuosittain.

• Perusturvaan (eli vähimmäismääräiseen kuntoutusrahaan, 
sairaus- ja vanhempainpäivärahoihin sekä 
peruspäivärahaan ja työmarkkinatukeen) ehdotetaan 
tehtäväksi 20 euron korotus, kustannusvaikutus noin 40 
M€

• Sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämiseen yhteensä 80 
M€ 2020, 130 M€ 2021 ja 150 M€ 2022.
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Lapsiperheiden 
köyhyys vähenee

• Poikkihallinnollinen lapsistrategia YK:n lapsen oikeuksien 
sopimuksen pohjalta,

• Jatketaan lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaa,
• TE-toimistojen resurssien lisäys (määräaikaishaastattelut) + 

nuorisotakuun edistäminen, 
• Palkkatuen käyttöä lisätään (STM säilyy, TEM uusi),
• Tasa-arvo- ja samapalkkaisuusohjelma, 
• Perusturva +20e, Lapsilisän yksinhuoltajakorotus +10e. 

Tahtotila: Lapsilisän yksinhuoltajakorotus siten, että 
lapsilisän korotuksesta hyötyvät myös 
toimeentulotukiperheet, 

• 4. ja 5. lapsen lapsilisät +10e, 
• Opintorahan huoltajakorotus +25e, 
• Opintoraha indeksiin 2020 puolikkaana ja siitä normaalisti, 
• Elatustuki +7e

• Poikkihallinnollisen lapsistrategian laatimiseen 6 M€
2020-2022

• Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma 23 M€ 2020-
2022

• Palkkatuen käytön lisäämiseksi yrityksissä julkisiin 
työvoimapalveluihin lisäys 10 M€ 2020 ja nousee 16 M€
2023 mennessä. 

• Palkkatuen maksatuksiin ja digitaalisiin palveluihin 
kohdennetaan yhteensä 6 M€ 2020–2021, ja 4 M€
vuosina 2022–2023

• Työ- ja elinkeinotoimistojen toimintamenoihin 
määräaikaishaastattelujen toteuttamiseen ja 
nuorisotakuun edistämiseen 5 M€ vuonna 2020 ja 9–10 
M€ 2021–2023. 

• Työllisyyspalveluiden kehittämiseen yhteensä 15 M€
2020–2022. 

• TE-digitalisaatiohankkeen loppuunsaattamiseen 10 M€
2020.

• Osatyökykyisten työkykyohjelmaan 10 M€ 2020 12 M€
2021 ja 11,2 M€ 2022. 

• Tasa-arvo- ja samapalkkaisuusohjelmaan 0,5 M€
vuosittain.

• lapsilisän yksinhuoltajakorotuksen korottaminen ja 
neljännestä sekä sitä seuraavista lapsista maksettavan 
lapsilisän korottaminen sekä elatustukea korottaminen 
yhteensä 36,3 M€ määrärahalisäys. 

• Opintotuen huoltajakorotukseen 25 euron korotus 
kuukaudessa. 

• Päihteitä käyttävien äitien palvelujen parantamiseen 3 
miljoonaa euroa yhteensä vuosina 2020 ja 2021
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• https://prezi.com/view/9lfiN5QFD0vNqegDMLSD/

https://prezi.com/view/9lfiN5QFD0vNqegDMLSD/


Hämeenlinnan strategia ja 
hyvinvointiraportti 2018
• Linkit eivät toimi explorer selaimella. Kopio ja avaa chromella tai 

firefoxilla. Pääset etenemään esityksessä klikkaamalla aina kun 
kursorin nuoli muuttuu kämmeneksi. Paluu vasemman alanurkan 
nuolella

• Strategia

https://prezi.com/view/9lfiN5QFD0vNqegDMLSD/

• Hyvinvointiraportti 2018

https://prezi.com/p/wgwu9p7sinm5/hameenlinnan-hyvinvointi-
2018/

12.11.2019

https://prezi.com/view/9lfiN5QFD0vNqegDMLSD/
https://prezi.com/p/wgwu9p7sinm5/hameenlinnan-hyvinvointi-2018/


VAIKUTTAVAN PALVELUN 
RAJAPINNOILLA

RISTO HARISALO

UNELMA-AKATEMIA

TAMPERE 11/2019



Miksi tämä teema?

Vaikuttava palvelu perustuu monien erilaisten
tietojen, taitojen ja kokemusten luovaan yhdistelmään

Se edellyttää mielen vapauttamista
näkemyksellisyydelle

Onnistuakseen palvelun ammattilaisten on luotava
verkostoiduttava yli erilaisten rajojen



Vaikuttava
palvelu

Mielentila

Moniulotteinen                                                    Rajoja ylittävä
johtajuus                                                            kumppanuus                                         

Ajatuksellinen kehikko aineiston jäsentäjänä



MIELENTILAN

MERKITYS JA VOIMA



Käsityksemme omista mahdollisuuksistamme
on mielentila eikä objektiivinen olosuhde? 



Kun ongelmana on mielentilamme,
suurin sota on käytävä

itsemme kanssa!

Katsotaan seuraavaksi,
kuinka tätä sotaa käydään!



Kokemusten prosessointi

1.  Kyynisyys:
(ei tästä ennenkään ole mitään hyvää seurannut)

2.  Epäluottamus:
(lupausten pettämistä, välistä vetoja, kätkettyjä motiiveja jne.)

3.  Jatkuva taistelu vallasta:
(vain omat intressit merkitsevät, ei yhteisymmärrystä

eikä yhteisiä voittoja)

4.  Vanhoista kokemuksista ei päästä irti:
(vanha jarruna uudessa tilanteessa)



5.  Epäusko omiin voimiin ja ajatuksiin:
(paras pysyä erossa kaikesta, suuren johtajan kaipuu jne.)

6.  Tässä ollaan surkimuksia kaikki tyynni – tältä
joukolta on turha odottaa mitään hyvää:

(haluttomuus tulla mukaan ja laittaa itsensä peliin)



Uutta tavoittelevan ja luovan mielen haasteet

• Etsiä korjauksen tarpeessa olevia asioita
• Tunnistaa uusia mahdollisuuksia

• Rakentaa uusia syy- ja seuraussuhteita
• Keksiä uusia yhdistelmiä
• Murtaa ilmeisenä pidettyä
• Tehdä näkymätön näkyväksi
• Ratkaista ratkaisematon



RAJOJA YLITTÄVÄ KUMPPANUUS

VERKOSTOITUMISEN 
AMMATTITAITO



Mistä on kysymys? Kuinka tulevaan voidaan varautua?

a) Tavanomainen näkemys, mutta epätodennäköinen tulevaisuus

Tunnistetaan
haasteet

Rakennetaan
strategiset ohjelmat

Säädetään lait
ohjelmien tueksi

Johdetaan ja ohjataan
lakien ja strategioiden mukaan



b) Epätavanomainen näkemys, mutta todennäköinen tulevaisuus

On varauduttava
kohtaamaan uutta

On varauduttava
luomaan uutta osaamista

On varauduttava
hylkäämään vanhaa

osaamista

On varauduttava
verkostoitumaan



r̈isto.harisalo(at)uta.fi

Ajattelun samankaltaisuus ja tuloksellisuus

Tuloksellisuus

Heterogeeninen
ryhmä

Homogeenine
n

ryhmä

Heterogeeninen
ryhmä

Homogeeninen
ryhmä

Maltilliset haasteet                                               Huomattavat haasteet

Heterogeeninen
ryhmä

Heterogeeninen
ryhmä

Turner, Pratkanis, Probasco & Leve:
Journal of Personality and Social Psycholofy
(1992)



KUMPPANUUTTA LUOMASSA:

Kumppanuuden ideana ovat yhteiset voitot eikä nollasummapeli

Kumppanuus aktivoi laajennettua omaa etua:

Kumppanuus vaatii kärsivällisyyttä kypsyäkseen:

Kumppanuus edellyttää konfliktien rakentavaa hallintaa

Kumppanuus rakentaa yhteistä kulttuuria



MONIULOTTEINEN

JOHTAJUUS



Kolmas käsitteellinen erottelu: Moniulotteinen johtajuus

JOHTAJA

on henkilö, jolla on

aseman suoma

auktoriteetti ja joka on

tuloksista vastuullinen

JOHTAMINEN

on joukko tehtäviä ja

funktioita, joista on

suoriuduttava

tuloksiin pääsemiseksi

JOHTAJUUS

pidetään jokaista

yritystä vaikuttaa

tulosten tekemiseen

johtajalla on

virallinen asema

organisaatiossa

tavoitteiden asettaminen,

niiden saavuttamisen mittaaminen,

motivointi, valvonta jne.

ovat keskeisiä tehtäviä johtamisessa

hajautettu johtajuus

jaettu johtajuus

innostava johtajuus

jne. 



Moniulotteinen johtaminen käytännössä

Johtajuusodotus Johtajuusreaktio Haluttu seuraus

Epävarmuus, huoli Palveleva johtajuus Kohoava itsevarmuus

Vieras olo Yhdistävä johtajuus Ryhmähenki vahvistuu

Puuttuva itsetunto Kannustava johtajuus Paraneva itseluottamus

Haluttomuus Motivoiva johtajuus Innostus, hyvä henki

Syrjäytyneisyys Osallistava johtajuus Yhteisvastuu vahvistuu

Jne.
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