
KELLÄ ON TAHTO,SE KEKSII KEINOT

• Moniammatillinen yhteistyö Uudessakaupungissa

• Sari Rantanen, sosiaali- ja terveysjohtaja
• Arja Kitola, opetustoimenjohtaja



MIKSI TEEMME TIIVISTÄ YHTEISTYÖTÄ

• lapset ja nuoret ovat Uudenkaupungin lapsia ja 
nuoria: eivät soten, hyten, opetustoimen, 
nuorisotoimen, seurakunnan, Novidan ... 
➢ esim. kun nuoret hulinoivat illalla 

kirjastossa, kenelle asia kuuluu 
• kustannukset ( lastensuojelu, esh, oppilashuolto, 

sairaalakoulu) karkaavat käsistä ja budjetti ei riitä 
edes minimiin

• oppilashuollon vaikuttavuus olematon
• kaikki strategioissa ja ohjeistuksissa kirjatut asiat 

eivät ole jalkautuneet käytännön työntekijöiden 
tasolle 
➢ vanha toimintakulttuuri istuu tiukassa
➢ professioiden varjelu
➢ poislähettämisen kulttuuri



LASTENSUOJELUN AVO- JA SIJAISHUOLLON KUSTANNUKSIA

2014 2015 2016 2017 2018

Avohuolto Kustannukset 126 944 118 928 75 791 138 615 287 978
Asiakasmäärät 23 18 16 12 16

Laitokseen sijoitetut Kustannukset 1 682 008 1 419 969 748 902 627 673 519 633
Asiakasmäärät 15 13 9 9 6

Perhehoitoon sijoitetut Kustannukset 92 564 158 564 165 719 182 537 218 694
Asiakasmäärät 7 6 6 7 6

Sairaalakoulukustannukset 10 047 7 817 12 039 21 147 19 698
Lasten ja nuorten psykiatrian kustannukset 
(avohoito ja vuodeosastohoito yht.) 401 470 402 562 356 887 - 205 739

Kustannukset, €/0-17-vuotias asukas - - - 157 80
Opiskeluhuolto Henkilöstömäärä - 5 6 6 6

Asiakasmäärät - 141 283 331 415



OPPILASHUOLLON VAIKUTTAVUUS

• hoidamme oppilasta, vaikka ongelmien 
perussyy on perheen elämäntilanteessa

➢ vaikuttavuus olematonta, rahat menevät 
hukkaan

➢ turha tehdä vanhoilla tavoilla, kun ne eivät 
tuota tulosta

MITEN VOISIMME TEHDÄ ASIOITA VAIKUTTAVAMMIN? 

➢ vain aidolla, jatkuvalla ja tiiviillä yhteistyöllä  
(koulu, perhekeskus, lastensuojelu, 
nuorisotoimi, hyte) voimme saada edes 
jonkinmoisia tuloksia ja työn vaikuttavuutta

➢ kohdennus ensisijassa perheisiin



JATKUVAA PUURTAMISTA, MUTTA 

MEILLÄ ON HYVÄT MAHDOLLISUUDET

• JOHTO ON ASIAN TAKANA JA JOHTAA 
TYÖTÄ JATKUVASTI  KÄDET SAVESSA

• vahva yhteistyön tahtotila 
• sopiva koko, tunnetaan, tiedetään
• hyvä palvelurakenneverkko
➢ kohtaamista: useasti vuoden aikana johdon 

kanssa tsekataan ”huolilapset” ja puolin ja 
toisin annetaan palautetta ja tarkastellaan,  
miten on onnistuttu, edistytty yhteistyössä ja 
mitä vielä pitäisi parantaa

➢ kun johto esiintyy yhdessä ja puhuu samaa 
kieltä -> luottamushenkilöiden luottamus 



MITÄ TEEMME

• jatkuva useiden eri tahojen kohtaamista, jotta 
eri hallintokuntien henkilöstöstä tulee ME

• johtamisen rakenteet
• työryhmiä, tiimejä, palautteenantoa, yhdessä 

alas istumista 
➢ kokoukset ei itsetarkoitus, vaan sen takia, 

jotta tullaan tutuksi, tavoite aito yhteistyö 
arjessa



MITÄ TEEMME / 

JOHTAMISEN RAKENTEET

• oppilashuollon ohjausryhmä + nuorten ohjaus-
ja palveluverkosto = lasten ja nuorten 
moniammatillisen yhteistyön ohjausryhmä 

➢ ohjausryhmän työvaliokunta (opetustoimen 
johtaja, sosiaalityön johtaja, hyvinvointijohtaja 
sekä nuoristotyön vastaava) valmistelee ja 
johtaa yhdessä

• Lapepa (lapsiperhepalveluiden 
tsekkausryhmä: järjestöt ja muut 
yhteistyökumppanit mukana)

• Lapen johtoryhmä: tsekkaa moniammatillisen
johtamisen yhteistyön käytäntöjä 



MITÄ TEEMME / 

JATKUVAA KOHTAAMISTA

Lv. 2019-2020
• syksyn veso yhteinen, myös tulevana syksynä; 

valmistellaan ja toteutetaan yhdessä
• johdon ja asiantuntijoiden laivaseminaari: koottiin 

hyvät käytännöt ja kehittämiskohteet
• yksikkö- ja teemakohtaiset tiimit (Hakametsä, 

erityisnuoret ym.) 
• toimenkuvien ”höllentäminen” -> valta ja vastuu 

muuttaa omia toimenkuvia
• perhekeskuksen, lastensuojelun ja 

oppilashuollon tiimiyttäminen
• perhekeskuksen ja oppilashuollon psykologit
• johdon kohtaamiset, ollaan samaa tiimiä, vaikka 

muodollisesti eri hallintokunnissa



MITÄ TEEMME / 

UUTTA HENKILÖKUNTAA, UUSIA 

TAPOJA TEHDÄ TYÖTÄ

• uusia pienryhmiä
• ala- ja yläkoulun tukiluokat vaativan psykiatrisen 

tuen oppilaille: erityisluokanopettaja, 
mielenterveyshoitaja, sosionomiohjaaja

• jalkautuva psykiatrinen sairaanhoitaja: nuori ei 
halua/jaksa mennä mielenterveysyksikköön

• osaamista vahvistettu perustasolla esim. 
psykiatri

• palvelut tuodaan lapsen ja nuoren luontaiseen 
toimintaympäristöön (kouluun, nuorisotalolle…) , 
ei lähetetä jonnekin ”päihde- ja 
mielenterveysyksikköön”

• aikuiset jalkautuvat
• vahva yhteistyö järjestöjen ja seurakunnan 

kanssa



MITÄ TEEMME /

UUDISTUVAT OHJEISTUKSET
• oppilashuoltosuunnitelma aidosti yhteistyössä: 

selkeät ohjeet, esim. opettaja mukana yhteistyössä 
perhekeskuksen ja lastensuojelun kanssa

• kolmiportainen tuki: uudistetaan tuen sisältöjä ja 
prosessit

• saattaen vaihtaminen (nivelvaiheissa, 
erikoissairaanhoitoon/hoidosta)

• yhteiset koulutukset (lakikoulutus, kiusaaminen…)
• toiminnan jatkuva arviointi

KAIKEN LÄHTÖKOHTA ON LAPSEN ETU JA 
TARVE

– ei vaan sanahelinänä, vaan käytännön teoissa
– esim. tutkimukset siitä, että jos on 

oppimisvaikeuksia, on yleensä myös 
ärsykeherkkyys -> missä tällainen lapsi 
parhaiten oppii



MISTÄ RAHAT

• rakenteita uudistamalla voidaan löytää 
säästöjä

• yleisopetuksen ryhmäkokoja voidaan 
kasvattaa, kun vaativimman tuen saa 
pienemmissä ryhmissä

• säästöt erikoissairaanhoidon ym. 
kustannuksissa (esim. sairaalakoulu, lapsi- ja 
nuorisopsykiatrian poliklinikkakäynnit) 

• työntekijät konkreettisesti yhteisiä 
(hallinnollisesti ostopalvelua puolin ja toisin, 
toimenkuvien uudistaminen)

• päättäjät uskovat meihin -> saatu useita uusia 
resursseja, mutta on oltu valmiina luopumaan 
myös vanhoista käytännöistä



KEHITETTÄVÄÄ

• luottamus pitää rakentaa ja todentaa 
• miten moniammatillisuutta oikeasti osataan 

hyödyntää
• kaikki mukaan joita asia koskee -> ei mennä 

vaitiolovelvollisuuden taakse, koska lapsen 
etu ratkaisee 

• yhteisen kielen ja toimintakulttuurin 
rakentaminen

• ollaan alussa, mutta meillä on vahva tahtotila
• kompuroidaan, mutta noustaan ylös ja 

yritetään uudelleen 
– IHMINEN EPÄONNISTUU VASTA, KUN 

LAKKAA YRITTÄMÄSTÄ



KIITOS! 

sari.rantanen@uusikaupunki.fi, puh. 050-5756525

arja.kitola@uusikaupunki.fi, puh. 040-4802089

mailto:sari.rantanen@uusikaupunki.fi
mailto:arja.kitola@uusikaupunki.fi


 
 

Terveydenhuollon interventioiden 
vaikuttavuus  

 
Antti Malmivaara, LKT, professori, ylilääkäri,  

THL/Terveys- ja sosiaalitalouden yksikkö 
 



Sidonnaisuudet 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, terveys- ja sosiaalitalous -

yksikkö, ylilääkäri 
Terveys- ja sosiaalitalouden uutiskirje OPTIMIn 

päätoimittaja 
Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, Käypä hoito –

toimittaja, Käypä kuntoutus –työryhmä 
STM, Palveluvalikoimaneuvosto ja sen Tules-jaos 
European Academy of Rehabilitation Medicine, Chair of 

Foresight Committee 
Cochrane Rehabilitation, Executive Committee, Chair of 

Methodology Committee 
Cochrane Back and Neck Review Group, Editorial Board 
Sairaala ORTON, tieteellisen yksikön johtoryhmä 
Fysiatriyhdistys, Terveystaloustieteen seura ja Lääketieteen 

filosofian seura, Lääketieteen historian seura 
25.11.2019 Antti Malmivaara, Terveys- ja sosiaalitalous -yksikkö, THL 



”Terveys on yksilön kykyä sopeutua ja 
korjata sosiaaliseen, fyysiseen tai tunne-
elämään liittyvän haasteen aiheuttamat 
häiriöt.”  
 
Määritelmässä korostuvat toimintakyky, 
elämänlaatu ja hyvinvoinnin kokemus. 

Antti Malmivaara, Terveys- ja sosiaalitalous -yksikkö, THL 

Huber M, Knottnerus JA, Green L. ym. How should we define health? BMJ 2011;343:d4163 

 
 
 
 
Terveyden määritelmä 2011 



Thomas Frieden. The Future of Public 
Health. N Engl J Med 2015;373:1748-54 

25.11.2019 Antti Malmivaara, Terveys- ja sosiaalitalous -yksikkö, THL 



Suomalainen yhteiskunta ja 
yhdenvertaisuus 

Suomen perustuslaki 
𝟏𝟗§: Julkisen vallan on turvattava, sen 
mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään, 
jokaiselle riittävät sosiaali- ja 
terveyspalvelut ja edistettävä väestön 
terveyttä. 

 

25.11.2019 Antti Malmivaara 



 Terveydenhuollon impaktit 
(arvoa potilaille, asiakkaille) 

1. Palvelujen saatavuus 
2. Laatu (toiminnan pohjautuminen tieteelliseen 

näyttöön, prosessien toimivuus, tuottavuus, 
potilaskokemus) 

3. Yhdenvertaisuus (tasa-arvoinen laadukkaiden 
palvelujen saatavuus) 

4. Vaikuttavuus 
5. Turvallisuus 
6. Kustannusvaikuttavuus (henkilöstön osaaminen ja 

hyvä tuottavuus lisäävät kustannusvaikuttavuutta)  
 

25.11.2019 Antti Malmivaara, Terveys- ja sosiaalitalous -yksikkö, THL 

Malmivaara A. System Impact Research – increasing public health and health care system performance. Annals of 
Medicine 2016;on-line 15.3.2016 



Arkivaikuttavuuden 
lääketiede 

Kaikkien lääketieteen toimien (koulutus, 
kliininen työ, tutkimus, johtaminen) 
viimekätisenä tavoitteena on edistää 
väestön ja potilaiden terveyttä ja 
hyvinvointia arjen olosuhteissa. 

25.11.2019 Antti Malmivaara 

Malmivaara A. Kohti lääketieteen arkivaikuttavuutta. Duodecim 2012;128:445-446    



Arkivaikuttavuuden lääketiede 
Vertaiskehit-

täminen 
Muilta oppiminen 

Laatu 

Suoriutuminen arjessa 

Näyttöön perustuva 
lääketiede 

Uusin tutkimustieto 

Osaaminen 

Vaikuttavuuden ja tasa-arvoisen hoidon perusta 

25.11.2019 

Malmivaara A. Real-Effectiveness Medicine – pursuing the best effectiveness in the ordinary 
care of patients. Annals of Medicine 2013;45:103-106.  

Antti Malmivaara, Terveys- ja sosiaalitalous -yksikkö, THL 



Osaaminen – kaiken perusta 
Vertaiskehit-

täminen 
Muilta oppiminen 

Laatu 

Suoriutuminen arjessa 

Näyttöön perustuva 
lääketiede 

Uusin tutkimustieto 

Osaaminen 

Vaikuttavuuden ja tasa-arvoisen hoidon perusta 

Antti Malmivaara, Terveys- ja sosiaalitalous -yksikkö, THL 

Malmivaara A. Real-Effectiveness Medicine – pursuing the best effectiveness in the ordinary 
care of patients. Annals of Medicine 2013;45:103-106.  



The Royal Collage of Physicians and 
Surgeons of Canada framework for 
competence 

25.11.2019 Antti Malmivaara, Terveys- ja sosiaalitalous -yksikkö, THL 



Finnish specialists’ perceived demands  for 
medical expertise (green bar) and perceived 
support from education (blue bar) in 2009  

25.11.2019 11 

Litmanen T, Ruskoaho J, Vänskä J, Patja K. Osaamistarpeet ja täydennyskoulutus lääkärin työssä 
Suomen Lääkärilehti 2011;66:2855-2860 
Litmanen T, Ruskoaho J, Vänskä J, Halila H, Patja K. Does the need for professional competencies 
change during the physician’s career? – A Finnish national survey. Medical Teacher 2011; 33: e275–
e280 

Antti Malmivaara, Terveys- ja sosiaalitalous -yksikkö, THL 



Arkivaikuttavuuden lääketiede  
Vertaiskehit-

täminen 
Muilta oppiminen 

Laatu 

Suoriutuminen arjessa 

Näyttöön perustuva 
lääketiede 

Uusin tutkimustieto 

Osaaminen 

Vaikuttavuuden ja tasa-arvoisen hoidon perusta 

25.11.2019 

Malmivaara A. Real-Effectiveness Medicine – pursuing the best effectiveness in the ordinary care of patients.  
Annals of Medicine 2013;45:103-106.  

Satunnaistetut 
kokeet 

Järjestelmälliset 
katsaukset 

Antti Malmivaara, Terveys- ja sosiaalitalous -yksikkö, THL 



Toinen tiedon alue, joka tulee ottaa huomioon 
kliinisiä päätöksiä tehtäessä on ajantasainen 
tieteellinen tieto, erityisesti satunnaistetuista 
tutkimuksista ja järjestelmällisistä katsauksista sekä 
jälkimmäisiin pohjautuvista terveydenhuollon 
menetelmäraporteista ja hoitosuosituksista 
Myös ennustetta selvittävät ja diagnostiset 
tutkimukset sekä potilaiden kokemusta kuvaavat 
tutkimukset tulee huomioida   

25.11.2019 Antti Malmivaara 

Ajantasainen tieteellinen näyttö 



Hyvin määritelty potilasryhmä 

25.11.2019 Antti Malmivaara 

Potilas (Patient) 
Interventio (Intervention) 
Vertailu (Control) intervention 
Tulosmittari (Outcome) 



25.11.2019 Antti Malmivaara/CHESS/THL 

Alkuperäisjulkaisu  LKT Ilkka Kunnamo, 2000   

”Talon tapa” 
 

Hoitosuositus (Käypä hoito, LKT) 

Alueellinen työryhmä 
Alueellinen hoito-ohjelma 

Pienryhmä 

Järjestelmällinen 
kirjallisuuskatsaus 



Arkivaikuttavuuden lääketiede  
Vertaiskehit-

täminen 
Muilta oppiminen 

Laatu 

Suoriutuminen arjessa 

Näyttöön perustuva 
lääketiede 

Uusin tutkimustieto 

Osaaminen 

Vaikuttavuuden ja tasa-arvoisen hoidon perusta 

25.11.2019 

Malmivaara A. Real-Effectiveness Medicine – pursuing the best effectiveness in the ordinary care of patients.  
Annals of Medicine 2013;45:103-106.  

Antti Malmivaara, Terveys- ja sosiaalitalous -yksikkö, THL 



Ernest Amory Codman  
(1869-1940) 

Codman oli amerikkalainen kirurgi, joka 
vuodesta 1911 seurasi järjestelmällisesti 
potilaidensa paranemista. Hänen "End 
Result" –korttinsa sisälsivät jokaisen 
potilaan demografiset tiedot, diagnoosin, 
hoitomenetelmän ja hoidon tuloksen 
(PICO). 

25.11.2019 Antti Malmivaara, Terveys- ja sosiaalitalous -yksikkö, THL 

Neuhauser D. Ernest Amory Codman MD. Heroes And Martyrs Of Quality And 
Safety. Qual Saf Health Care 2002;11:104–105 



25.11.2019 

Saarinen I, Malmivaara A, Miikki R, Kaipio A. Systematic review of hospital-wide complication 
registries. BJS Open 2018 

Antti Malmivaara, Terveys- ja sosiaalitalous -yksikkö, THL 



  
Kansalliset laaturekisterit -hanke 
2018-2020  

Eduskunnalta rahoituksen saanut THL:n hanke, 
jota on vetänyt johtava asiantuntija Pia Maria 
Jonsson ja marraskuusta 2019 alkaen ylilääkäri 
Sirkku Pikkujämsä. Hanke raportoi suoraan THL:n 
johtoryhmälle 
Hankkeessa on 7 aihealueittaista 
asiantuntijatyöryhmää, joiden raportti julkaistaan 
Kansallisessa laaturekisterikonferessissa 19.-
20.11.2019. Lisäksi rekisteritoimintaa kehitetään 
hankkeeseen kuuluvien pilottirekisterien avulla. 
 
 
 
 
 

25.11.2019 Antti Malmivaara, Terveys- ja sosiaalitalous -yksikkö, THL 



1. Yhtenäiset valtakunnalliset määrittelyt ja 
luokittelut - Sine qua non! 
- Tehtävä kliinikkojen ja tutkijoiden 
yhteistyönä 

2. Sähköiset sairauskertomusjärjestelmät 
ja uusi teknologia  
- Päätöksentekoa tukevaa tietoa 
mahdollisimman kustannusvaikuttavalla 
tavalla 
 

 

Laaturekisterien määrittelyt ja 
uusi teknologia 

Antti Malmivaara, Terveys- ja sosiaalitalous -yksikkö, THL 



Arkivaikuttavuuden lääketiede  
Vertaiskehit-

täminen 
Muilta oppiminen 

Laatu 

Suoriutuminen arjessa 

Näyttöön perustuva 
lääketiede 

Uusin tutkimustieto 

Osaaminen 

Vaikuttavuuden ja tasa-arvoisen hoidon perusta 

25.11.2019 

Malmivaara A. Real-Effectiveness Medicine – pursuing the best effectiveness in the ordinary care of patients.  
Annals of Medicine 2013;45:103-106.  

Antti Malmivaara, Terveys- ja sosiaalitalous -yksikkö, THL 



 

25.11.2019 

Malmivaara A. Benchmarking Controlled Trial – a novel concept covering all observational effectiveness studies. Annals 
of Medicine 2015;47:332-40.  

Antti Malmivaara, Terveys- ja sosiaalitalous -yksikkö, THL 



 

Mikä on paras 
menetelmä arvioida 

vaikuttavuutta? 

Antti Malmivaara, Terveys- ja sosiaalitalous -yksikkö, THL 



Malmivaara A. Real-Effectiveness Medicine – pursuing the best effectiveness in the ordinary 
care of patients. Annals of Medicine 2013;45:103-106.  

Randomized 
controlled trials 

Benchmarking 
controlled trials 

Antti Malmivaara, Terveys- ja sosiaalitalous -yksikkö, THL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Riippuu tutkimuskysymyksestä! 



Kliininen impaktitutkimus –RCT vai 
BCT? 

Malmivaara A. Clinical 
Impact Research. 
Annals of Medicine 
2016;Aug 5:1-4 

Antti Malmivaara 25.11.2019 



 

25.11.2019 Antti Malmivaara, Terveys- ja sosiaalitalous -yksikkö, THL 



EuroHOPE-hanke. Vuoden kuolevuus 
aivoinfarktiin maittain ja alueittain. 

25.11.2019 

Malmivaara A, Meretoja A, Peltola et al. Comparing ischaemic stroke in six European countries. The EuroHOPE 
register study. Eur J Neurol, 2015;22:221–418 

Antti Malmivaara, Terveys- ja sosiaalitalous -yksikkö, THL 



Järjestelmäimpaktitutkimus – RCT 
vai BCT? 

Malmivaara A. System Impact Research – increasing public health and health care system performance. Annals of Medicine 
2016;48:211-5 

25.11.2019 Antti Malmivaara, Terveys- ja sosiaalitalous -yksikkö, THL 



25.11.2019 Antti Malmivaara, Terveys- ja sosiaalitalous -yksikkö, THL 



Antti Malmivaara, Käypä hoito/Duodecim, CHESS/THL 

• Lahtelaisten potilaiden kotiutuminen oli 
nopeampaa kuin muilla päijäthämäläisillä: 30 
päivän kuluessa murtumasta ero 29 
prosenttiyksikköä (p<0.001) Vuoden hoitopäivien 
määrä oli 23 päivää pienempi (p=0.009), kun 
kuolleisuuden vaikutus oli huomioitu.  

• Seurantavuoden potilaskohtaiset sairaala- ja 
laitoshoitokustannukset olivat Lahdessa 
keskimäärin 5126 euroa pienemmät kuin 
muualla Päijät-Hämeessä (p=0.002).  
 

25.11.2019 

Tulokset 

Hakala M, Malmivaara A, Eskelinen J ym. Kuntoutusosaston perustamisen vaikutus 
lonkkamurtumapotilaiden hoitotuloksiin. Suomen Lääkärilehti 2014;69:319-323 

Antti Malmivaara, Terveys- ja sosiaalitalous -yksikkö, THL 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Miten optimoida sosiaali- 
 ja terveydenhuollon 

vaikuttavuus? 

Antti Malmivaara, Terveys- ja sosiaalitalous -yksikkö, THL 



Hyvän analyyttisen tutkimuksen / 
arvioinnin kolme tärkeintä edellytystä 

Hyvä aineiston kuvaus 
Hyvä aineiston kuvaus 
Hyvä aineiston kuvaus 
Aineisto = kohdeväestöt, syytekijät, 
tulosmuuttujat 

Antti Malmivaara, Terveys- ja sosiaalitalous -yksikkö, THL 



Päätöksenteon tasot 
1. Valtakunnallinen (ohjaustaso) 
2. Alueittainen; sairaanhoitopiiri/maakunta 

(järjestäjätaso) 
3. Organisaatiot (tuottajataso) 
4. Yksiköt, hoitotiimit ja verkostot (arvoa tuova 

taso) 
5. Yksilötaso; terveydenhuollon henkilöstö (arvoa 

tuova taso) 
6. Potilaat / asiakkaat (arvoa saava taso) 

Antti Malmivaara, Terveys- ja sosiaalitalous -yksikkö, THL 



Yhtenäiset valtakunnalliset 
määrittelyt 
1. Mitkä ovat tärkeimmät valtakunnalliset aihealueet 

1. Potilasryhmät 
2. Muita aihealueita: esim. potilasturvallisuus, yhdenvertaisuus, 

potilasvirrat, palvelujen laatu, tiedot henkilöstöstä ja 
motivaatiosta, johtamisen laatu, hoitokokonaisuudet, yhtenäiset 
kustannustiedot 

2. Mihin aihealueiden kysymyksiin pitää saada vastaukset, 
Milloin tarvitaan yksilötason ja milloin riittää aggregoitu 
tieto. 
1. Potilasryhmät: PICO;  
2. Muut aiheet: mitä kysymykset ovat? 

3. Mitä tietoa tarvitaan kysymyksiin vastaamiseksi 
4. Miten tarvittavat tiedot määritellään valtakunnallisesti 

yhtenäisellä tavalla 

Antti Malmivaara, Terveys- ja sosiaalitalous -yksikkö, THL 



Laaturekisterien käyttötarkoitukset 
 Laaturekisterien pääkäyttötarkoitus on 

hoitotoimenpiteiden, hoitoketjujen ja sosiaali- ja 
terveydenhuoltojärjestelmän piirteiden vaikutusten 
arviointi (ml. tiedolla johtaminen) ja 
vertaiskehittäminen.  

 Muita käyttötarkoituksia ovat:  
– kokeellisten tutkimusten toteutettavuuden 

edistäminen 
– uusien teknologioiden käyttöönoton arviointi  
– tietopohja geeniteknologian hyödyntämiselle  
– tekoälysovellusten luotettavuuden ja vaikuttavuuden 

arvioiminen 
– yksilöllisen lääketieteen mahdollistaminen 

 Antti Malmivaara, Terveys- ja sosiaalitalous -yksikkö, THL 



Laaturekisterit kliinisessä työssä ja 
tiedolla johtamisessa  (1) 
• Laaturekisterien tulee olla terveydenhuollon 

ammattilaisille rutiinikäytössä oleva arjen työkalu, jonka 
sekä ammattilaiset että potilaat kokevat hyödylliseksi ja 
potilaiden parempaa hoitoa edistäväksi. 

• Laaturekisterien tuottamaa tietoa tulee hyödyntää 
kaikilla päätöksenteon tasoilla:  

– valtakunnallisella ohjaustasolla,  
– sairaanhoitopiirin tai maakunnan järjestäjätasolla 
– sairaaloiden, terveyskeskusten ja muiden 

organisaatioiden tuottajatasolla 
– yksikköjen ja hoitotiimien arvoa tuovalla tasolla  
– potilaiden ja asiakkaiden arvoa saavalla tasolla. 

 

Anttti Malmivaara, CHESS/THL ja Käypä hoito/Duodecim 



• Tieteellisen tutkimuksen, kliinisen päätöksenteon ja 
johtamistyön tavoite on sama → johtopäätökset 
luotettavaan ja ajankohtaiseen tietoon.  

• Tutkimus ja käytäntö eivät ole erillistä toimintaa → 
arjen toiminnasta arvokasta tutkimusta.   

• Tiedolla johtamisen luotettavin arviointimenetelmä on 
tasokas tieteellinen tutkimus → tieteelliset artikkelit ja 
kansainvälinen tutkimusyhteistyö.  

• Tiedotettaessa noudatetaan tieteellistä 
lähestymistapaa → laadun edistäminen ja 
ammattilaisten ja väestön luottamuksen säilyttäminen. 

Anttti Malmivaara, CHESS/THL ja Käypä hoito/Duodecim 

Laaturekisterit kliinisessä työssä ja 
tiedolla johtamisessa  (2) 



Hyvän terveydenhuollon 
edellytykset  

25.11.2019 

1. Etulinjan työntekijöiden osaaminen 
2. Organisaation johtohenkilöiden osaaminen 
3. Terveyspolitiikan johtajien osaaminen 
4. Hyvin toimiva integroitunut ja väestövastuinen 

sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmä 
 

Integriteetti ja sitoutuminen arvon tuottamiseen 
potilaille ja väestölle ovat ratkaisevia!  

 
Malmivaara A. System Impact Research – increasing public health and health care system performance.  
Annals of Medicine 2016;March 15:1-5 

Antti Malmivaara, Terveys- ja sosiaalitalous -yksikkö, THL 



Vuorovaikutus luo arvon  

Terveydenhuollon arvo luodaan 
terveydenhuollon henkilöstön ja potilaiden 
välisessä vuorovaikutuksessa huomioiden 
potilaan ympäristö ja sosiaaliset tekijät.  
Vuorovaikutuksessa potilaat ovat aktiivisia 
toimijoita, joiden arvot ja arvostukset 
vaikuttavat päätöksentekoon.  
 

Malmivaara A. Real-Effectiveness Medicine – pursuing the best effectiveness in the ordinary 
care of patients. Annals of Medicine 2013;45:103-106.  

Antti Malmivaara, Terveys- ja sosiaalitalous -yksikkö, THL 



Kumulatiivinen vaikuttavuus potilaan 
hoidossa ja kuntoutuksessa 

0

1

2

3

4

5

6

7

Läpi hoitoketjun! 

Malmivaara A. How to assess effectiveness of rehabilitation, and how to optimize effectiveness in ordinary clinical work? 
J Rehabil Med 50, 2018 
 

Kaikki ammattiryhmät mukana! 

Antti Malmivaara, Terveys- ja sosiaalitalous -yksikkö, THL 



25.11.2019 Antti Malmivaara, Terveys- ja sosiaalitalous -yksikkö, THL 

 
Mitä vaikuttavuus on? 

 
 
 

 
 
 

Kykyä auttaa potilasta! 



Vertais- 
kehit-

täminen 

Laatu 

Näyttöön perustuva 
lääketiede 

Osaaminen 

Malmivaara A. Real-Effectiveness Medicine – pursuing the best effectiveness in the ordinary care of patients. Annals of Medicine 2013;45:103-106.  

Optimaalisesti lääketiedettä  
(optimizing medicine)  

Yhdessä  
oppiminen 

Suoriutuminen  
arjessa 

Uusin  
tutkimustieto 

Kaiken  
perusta 

Antti Malmivaara, Terveys- ja sosiaalitalous -yksikkö, THL 



Kiitos! 



Very important
persons

=
Oppilaat, jotka 
oppimisensa ja 

koulunkäyntinsä 
tueksi tarvitsevat 
vaativaa erityistä 

tukea.

Jokainen lapsi ja nuori on VIP_piirrosvideo

1.2.2018 - 31.12.20120

https://youtu.be/5dRUi5oiGzEV


Kuusi väittämää VIPistä ja muustakin!
1. Olen VIP-konkari: kehittämistoiminta on minulle tuttu juttu!

2. VIP- kehittämistoiminnassa OKM ja STM ovat paiskanneet
monialaisen (SISOTE) työn edistämiseksi reippaasti kättä.

3. Eriarvoistuminen kuntien välillä perhettä ja lasta tukevissa palveluissa kasvaa, 
koska tuki perustuu paikalliseen resurssinjakoon ja osaamiseen.

4. Kunnassani vaativaa erityistä tukea tarvitsevien
lasten palvelut toimivat. 

Tieto palvelupoluista on ammattilaisten ja tarvitsijoiden tiedossa. 

5. Meillä mitataan ja arvioidaan tarkasti 
ennaltaehkäisevän ja korjaavan työn suhdetta ja panostusta. Omavalvontamme 

toimii ja päättäjät saavat tutkittua tietoa päätöksenteon tueksi.

6. Olemme yhdistäneet voimamme ja kehitämme osaamistamme 
vaativan erityisen tuen palveluissa ja teemoissa alueellisesti.   



Näiden lasten ja 

nuorten tukeminen 

vaatii heidän kanssaan 

työskenteleviltä 

aikuisilta

monialaista yhdessä 

tekemistä, 

uusia toimintamalleja 

ja osaamisen 

jakamista. 

Vaativaa erityistä tukea 

tarvitsevat lapset ja nuoret, 

joilla on 

vakavia psyykkisiä pulmia

moni- tai vaikeavammaisuutta,

kehitysvammaisuutta tai 

autismikirjoa.

Osalla lapsista on 

pidennetty oppivelvollisuus 

tai perusopetuslain18 §:n 

mukaiset erityiset 

opetusjärjestelyt 



Erityistä
tukea saavia

oppilaita
45 400

(8,1%)

Tehostettua tukea
saavia oppilaita
59 700 (10,6 %)

Kaikkia oppilaita
yhteensä
560 500

Vaativaa
erityistä

tukea
tarvitsevia
oppilaita
n. 10 000

Tilastokeskus (2018).



Sairaalaopetusyksiköt, 
Elmeri-koulut, Valtion koulukodit, 
Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri

kunnalliset erityiskoulut, 

sekä yliopistolliset ja muut 
erityispedagogiikan tutkimus- ja 

koulutusyksiköt 
luovat alueelliset 

yhteistyöverkostot, jotka nimetään 
VIP-verkostoiksi. 

Verkosto muodostuu 
viidestä yhteistyöalueesta. 

Näistä verkostoista kehitetään 
vaativan erityisen tuen ohjaus- ja 

palveluverkostoja. 

http://minedu.fi/julkaisu?pubid=URN:ISBN:978-952-263-495-5


26/11/2019 Opetushallitus 7

VIP-verkosto
TAVOITTEET

MONIALAISEN YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN

TOIMINTAKULTTUURIN MUUTOKSET

OSAAMISEN VAHVISTAMINEN

YHTEISTYÖ OPETTAJANKOULUTUKSEN JA TUTKIMUKSEN KANSSA

HYKS TYKS TAYS KYS OYS

Ohjausryhmä

Alueelliset verkostokehittäjät 

Alueelliset monialaiset ydinryhmät  

Teemaryhmät

Koulua-
käymättömät

oppilaat

Toiminta-
alueittain

järjestettävä
opetus

Sijoitetut
lapset

Opiskeluhuollon
ohjausryhmä-

pilotointi
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”Jatketaan vaativan erityisen tuen ohjaus- ja palveluverkoston 
kehittämistä vakiinnuttamalla olemassa oleva VIP-verkostorakenne …”

Opetustoimen 

henkilöstökoulutushaku 

käynnistynee joulukuussa 



KEHITTÄMISEN PAINOPISTEET 2019-2020

OPISKELUHUOLLON TUKEMINEN

1. Opiskeluhuollon ohjausryhmät 

kunnittain

2. Opiskeluhuollon operatiiviset toimijat

https://vip-verkosto.fi
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Opiskeluhuollon 

ohjausryhmien pilotointi

- hakuaika 9.12.2019.-24.1. 2020

- 10 kuntaa

3-5 avainhenkilöä/ryhmä 

- 3 lähipv (18.3., 24.9., 12.11.) Hki

+ tehtävät 

https://thl.fi/documents/605877/1449685/Opiskeluhuollon+ja+johtamisen+kehitt%C3%A4mislomake.pdf/178d2d46-9b49-40b8-91bd-a1d1736b850f


KEHITTÄMISEN PAINOPISTEET 2019-2020

VIP-VERKOSTON YHTEISTYÖSSÄ JÄRJESTÄMÄ 

VAATIVA ERITYINEN TUKI JA 

YHTEISTYÖ ALUEELLISTEN 

TOIMIJOIDEN KANSSA

https://vip-verkosto.fi



Elmeri-koulu

Mylly-Antin koulu, Turku

Karleby – Villa Skola

Jakobstad – Kyrkostrands skola

Åbo - Sirkkalabackens skola

Raseborg - Seminarieskolan

Sairaalaopetus

Vaasan sairaalaopetus, 

Tiilimäen koulu Pori ja  

Kiinamyllyn koulu Turku 

Karleby – Mariankadun koulu

Raseborg - Ekskolan

Vasa – Haga skola

Valtion koulukodit

Lagmansgården Pedersöre

Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri

Ei toimipistettä

Vasa - Helsingfors – Skilla



VIP
Vaativan erityisen tuen 

verkoston palvelut
Pedagogisia palveluja yleisellä, vaativalla ja 

erityistasolla

Vaativaa erityistä 

tukea tarvitsevan 

oppilaan 

palvelupolku

Alkuperäinen kuva: Sosiaali-ja terveysministeriö
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OYS erva

731 869 asukasta
67 kuntaa

KYS erva

826 442 asukasta
68 kuntaa

TAYS erva

876 135 

asukasta
50 kuntaa

TYKS erva

877 484 

asukasta
59 kuntaa

HYKS erva

2 176 625 

asukasta
51 kuntaa

Kehittämistoiminnan
elinehto on 

sitoutunut johto.



TUKEA!

LASTEN JA

NUORTEN

PALVELUIDEN

UUSI

ANATOMIA

Tervetuloa 

VIP- verkoston TAYS- ja TYKS-alueiden yhteiseen 

verkostopäivään 7.2.2020 Tampereelle.  Päivästä 

hyötyvät erityisesti sivistys-, sosiaali- ja 

terveyspalveluiden johtava henkilöstö. 

Näkökulmina ovat 

• Kasvukeskusten ja kutistuvien kuntien haasteet ja

mahdollisuudet

• Verkostoyhteistyön johtaminen

• Monialainen yhteistyöhön kunnan sisällä ja kuntien välillä

• Kuntaesimerkkejä uusista toimintamalleista.



https://vip-verkosto.fi/

https://www.tuvet.fi/

VIP-verkoston nettisivut:

https://vip-verkosto.fi/
https://www.tuvet.fi/


Pekka Kettunen

LAPE-akatemia, Pori 27.11.2019



Evert Vedung (2009):

1) Prosessin seuranta (kehittäminen)

2) Tavoite-tulos-mallit

3) Relevanssimallit

4) Toimijamallit: esim. asiakas, työntekijä

5) Taloudelliset mallit



Vaikuttavuuden käsite

• Vaikuttavuus on palvelun aikaansaama muutos

• Muutoksen kriteerinä tavoitteet (voivat olla hyvin väljiä)

• Tarkoitus voi olla myös luoda uutta, jättää luovuudelle tilaa

• Tavoitteiden toteutumisen ohella tärkeää katsoa sivuvaikutuksia



Vaikuttavuuden ketju

Tavoite Interventio Tulos



 ”Kunnallisen sosiaalipolitiikan onnistumisen keskeinen kriteeri 
on vaikuttavuus” (Kananoja ym, Sosiaalityön käsikirja 2007, 
86.

 ”Sosiaalitoimen tehtävissä on usein kyse vaikuttavuudesta –
jonkin ongelman ehkäisemisestä, ratkaisemisesta tai 
elämäntilanteen helpottamisesta” (Kananoja & Niiranen & 
Jokiranta: Kunnallinen sosiaalipolitiikka, 2008, 224)



Sosiaalityön/sosiaalipalvelujen tulokset

• Sosiaalityö on asiakastyötä ja tuotokset (output) usein prosessia

• Tulokset (outcome, results) voivat tapahtua eri aikajaksoilla, ja 
kohdentua eri tavoin asiakkaan elämään:

Blom ja Morén (2019) puhuvat pinta- ja syvätason muutoksista, joista 
ensimmäiset koskevat käyttäytymisen muutoksia ja toiset enemmän 
arvoja ja periaatteita.



Paasion (2003, 59) mukaan 
asiakasmuutoksen tyyppejä ovat 
esimerkiksi:
Olosuhteet: asunnoton löytää katon 
päänsä päälle
Tilanne: työtön pääsee töihin
Käyttäytyminen: oppilaan lisääntynyt 
koulunkäynti
Toimintakyky: Asiakkaan lisääntyneet 
kyvyt arjen hallinnassa
Asenne: Oppilaan lisääntynyt 
koulutuksen merkityksen arvostus
Tunne: Asiakkaan lisääntynyt tunne 
kuulumisesta joukkoon
Käsitys: Asiakkaan lisääntynyt 
itsearvostus
-> kuinka arvioidaan/mitataan?



 ”Vaikuttavuuden ja arkivaikutusten kunnollinen mittaaminen
on mahdollista vasta kun rekistereistä voidaan seurata
ajantasaisesti mitä potilaalle ja asiakkaalle tapahtuu hoidon
edetessä”

Koivuniemi, K. ym. (2014) Terveydenhuollon kompassi. Avain
asiakkuuteen. Helsinki: Duodecim. 



Realismin näkemys

• Ray Pawsonin ja Nick Tilleyn teoksella Realistic evaluation (1997) 
suuri vaikutus, huomion kiinnittäminen palvelujen tulosten ehtoihin

• Björn Blomin ja Niklas Morénin Theory of social work practice (2019) 
samaa näkökulmaa, kokonaisvaltainen esitys, keskeinen käsite 
CAIMeR (Contexts, Actors, Interventions, Mechanisms and Results) 



interventio

vaikutus

konteksti





Blom & Morén

Interventions in social-work practice set forces in motion
which on favourable circumstances may give rise to 
improvements in people´s lives. This requires that social
workers - as well as managers and researchers in the fiel of 
social work – possess theoretical competence about what
these factors are and how they work. In other words, there is 
a need for social-work theory. 



Peter Dahler-Larsenin mukaan ohjelmateorian laadinnassa voi soveltaa seuraavaa
tarkistuslistaa:

- Mitä me itse asiassa teemme?

- Miten uskomme sen vaikuttavan?

- Mikä johtaa seuraavaan vaiheeseen?

- Miksi uskomme sen tapahtuvan?

- Mitkä ovat edellytykset sille, että niin tapahtuu?

- Ovatko interventio ja tulokset selvästi yhteydessä toisiinsa?

- Ovatko odotetut tulokset samat kuin intervention muodolliset tavoitteet?

- Mitä sivuvaikutuksia interventiolla ennakoidaan olevan?



 ”Vaikuttavuuden arviointi vaatii luotettavia havaintoja ihmisten
ja ryhmien hyvinvoinnin muutoksesta”

 ”Luotettavien havaintojen tekeminen edellyttää mittaamista, 
havaintojenteon välineitä eli mittareita ja niiden käyttöön
soveltuvaa metodologiaa ja asetelmia”.

Linnakangas, R., Paasio, P., Seppälä U. & Suikkanen, A. (2015) 
Mitä mittareiden käyttö voisi tarjota sosiaalityölle? Janus 23: 
405-414.





Ajatuksia PPPR-hankkeesta

• Vastaavia hankkeita: asiakaslähtöisyys, palvelumuotoilu, sote-
yhteistyö

• Yhteistä: monialainen yhteistyö, asiakkaan kuuleminen, arkielämän
käsittely, oikea-aikaiset palvelut

• Tavoitteet: luodaan asiakaslähtöisiä sosiaali- ja terveyspalveluja, 
kehitetään sosiaali- ja terveyspalveluja paljon käyttävien ja 
riskiryhmien palvelujen johtamismalleja ja palvelujen kehittämisen
käytäntöjä, luodaan edellytyksiä kehittää sosiaali- ja terveydenhuollon
asiakas- ja potilastietojärjestelmiä



Vaikuttavuuden arvioinnin haasteita

• Julkiset palvelut eroavat toisistaan siinä suhteessa miten ne
vaikuttavat muutokseen: kontrollin aste vaihtelee

• Kun kontrolli heikompi, muut tekijät pääsevät vaikuttamaan
muutokseen

• Vaikuttavuuden arvioinnissa keskeistä käsitys muutosteoriasta: mikä
on muutoksen luonne, miten ympäristö vaikuttaa ja mihin tavoitteet
huomioonottaen on tehokasta vaikuttaa (ohjelmateoria, tutkimus)

• Tärkeää selvittää mikä aikaan sai muutoksen: palvelu, asiakkaan
motivaatio, tilanne



 Blom & Morén esittävät kysymyksiä, joiden avulla voidaan 
kokonaisvaltaisesti arvioida intervention merkitystä:

- Are you thinking differently about your problems now, 
compared to the time before your contact with Olympia? If so, 
how?

- Are there any events at Olympia or elsewhere that have been
particularly important for your life situation to change?

 Ks myös: Kannatteleva ja jännitteinen tukiperhetoiminta. Las-
tensuojelun tukiperhetoiminnan käyttöteoria ja tukisuhteet. 
(Anu-Riina Svenlin)



Kiitos



Lasten, nuorten ja perheiden 
hyvinvoinnin johtaminen Huittisissa

LAPE-akatemia 27.11.2019

Perusturvajohtaja Kristiina Piirala

Sivistysjohtaja Eija Mattila

Huittisten kaupunki



KAUPUNKISTRATEGIA 2017-2025 
TAVOITTEET VUOTEEN 2025

HYVINVOIVAT JA 
AKTIIVISET  
ASUKKAAT

VIREÄ 
ELINKEINOELÄMÄ 

JA HYVÄ 
TYÖLLISYYS

VETOVOIMAINEN 
KAUPUNKI

KESTÄVÄ 
VOIMAVAROJEN 

HALLINTA

1. Edistämme lasten, nuorten 
ja lapsiperheiden 
hyvinvointia

2. Turvaamme viihtyisän ja 
turvallisen arjen ja 
elinympäristön

3. Edistämme 
kansalaisaktiivisuutta

1. Kehitämme yrityspalveluita

2. Tarjoamme 
elinkeinoelämälle 
houkuttelevaa tonttimaata

3. Parannamme työllisyyttä

4. Olemme yritysmyönteisiä 
ja innostamme 
yrittäjyyteen

1. Houkuttelemme uusia 
asukkaita ja yrityksiä 
markkinoimalla Huittista

2. Kehitämme 
suunnitelmallisesti 
palvelurakennetta ja -
tuotantoa

1. Tavoitteenamme on 
hyvinvoiva henkilöstö

2. Tavoitteenamme on 
kestävä talous ja hyvä 
hallinto

3. Huolehdimme 
omaisuudestamme 
suunnitelmallisesti

4. Rakennamme yhteistyötä 
tulevan maakuntahallinnon 
kanssa



Si-sote yhteistyö Huittisissa (1)

• Kaupungin hyvinvointikertomus  ja –raportti  
tehdään yhteistyössä

• Yhteinen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma

• Jalkautettu toimialojen toiminnallisiin tavoitteisiin

• LAPE-ryhmä toimii säännöllisesti, sovittu yhteisistä 
tavoitteista

• Aktiivinen osallistuminen LAPE-hankkeeseen
• Kaikissa neljässä kehittämisalueessa mukana
• Perhekeskus perustettiin 2018
• LAVA osaksi valmistelua ja päätöksentekoa



Si-sote yhteistyö Huittisissa (2)
• Perusturvasta siirretty perheohjaajan resurssia 

koulukuraattorityöhön
• Lasten ja nuorten hyvinvointi-ilta järjestetään vuosittain 

toimialojen yhteistyönä
• Hyvinvointitiedon jakaminen ja yhteinen keskustelu 

vanhempien, päättäjien, yhteistyökumppaneiden ja 
työntekijöiden kesken

• Toimialojen keskinäistä vuoropuhelua lisätty
• Yhteiset kehittämisiltapäivät si-sote henkilöstölle
• Niiden pohjalta sovittu konkreettisia kehittämistoimia
• Henkilöstö kokee yhteisen vuoropuhelun tärkeäksi

• Tammikuulla yhteinen hyvinvointifoorumi, johon 
kutsutaan mukaan henkilöstöä ja päättäjiä



Monialainen yhteistyö perhekeskuksessa

• Perhekeskuksen 
perustaminen oli yksi 
keskeinen tavoite Huittisten 
LAPE-prosessissa

• Asiakkaiden tarvitsemat 
palvelut saman katon alta

• Mukana MLL ja seurakunta 
sekä vapaaehtoistoimijoita



Vaikuttavuus?

• Mitä paremmin ennaltaehkäisevä perustyö 
varhaiskasvatuksessa ja kouluissa toimii ja 
lapsia, nuoria ja lapsiperheitä pystytään 
tukemaan heidän luontaisessa 
toimintaympäristössään, sitä paremmin he 
voivat ja kaupunki toimii

• Tiukka taloudellinen tilanne mahdollistaa 
lisäresurssin kohdentamisen vain korjaaviin 
palveluihin eikä painopistettä saada siirrettyä 
ennaltaehkäisevään toimintaan

• Miten saadaan tämä tietoisuus johtajien lisäksi 
myös päättäjille?



Kiitos!



Rekommendationer för 
en regional välfärdsplan för barn
och unga

Suosituksia alueelliselle lasten- ja 
nuorten hyvinvointisuunnitelmalle

Österbotten - Pohjanmaa



ÖSTERBOTTENS FÖRBUND – POHJANMAAN LIITTO
www.obotnia.fi  facebook.com/obotnia

LANDSKAPET ÖSTERBOTTEN
Pohjanmaan maakunta

Utvecklingen – Kehitys 2018:

födelseöverskott – syntyneiden enemmyys – 35
nettoomflyttning – nettomaassamuutto –739

nettomigration – nettosiirtolaisuus 599

= folkökningen – väestönlisäys -151

Arbetslöshetsgrad – Työttömyysaste 5,7%
Sysselsättningsgrad – Työllisyysaste 75,4%

Folkmängd  – Väkiluku (2018) 180 794

BNP/invånare – BKT/asukas 38 285 € (2016) 

Språkfördelning – Kielijakauma (2018) 
svenska – ruotsi 49,5 %
finska – suomi 43,7 %
övriga - muu 6,8 %



ÖSTERBOTTENS FÖRBUND – POHJANMAAN LIITTO
www.obotnia.fi  facebook.com/obotnia

15 KOMMUNER, 4 EKONOMISKA REGIONER, 2 SPRÅK 
15 kuntaa, 4 seutukuntaa, 2 kieltä 

Vaasan seutu
Vasaregionen
Korsholm - Mustasaari
Korsnäs
Malax  - Maalahti
Vaasa - Vasa
Vörå - Vöyri

Sydösterbotten
Suupohjan 
rannikkoseutu
Kaskinen - Kaskö
Kristinestad - Kristiinankaupunki
Närpes - Närpiö

Jakobstadsregionen
Pietarsaaren seutu
Jakobstad - Pietarsaari
Kronoby - Kruunupyy
Larsmo - Luoto
Nykarleby - Uusikaarlepyy
Pedersöre

Kyrönmaa
Kyrolandet
Isokyrö - Storkyro
Laihia - Laihela



Innehåll - Sisällys

1. Inledning - Johdanto
2. Centrala element vid uppgörandet av 

välfärdsplanen - Keskeiset elementit lasten- ja 
nuorten hyvinvointisuunnitelmassa

3. Målsättningar och åtgärder - Kohdealueet ja 
tavoitteet

4. Åtgärder, mätare samt uppföljning och 
utvärdering - Toimenpiteet, mittarit sekä seuranta 
ja arviointi



Inledning 
Johdanto



• Barnskyddslagen och lagen om 
elevvården ger ramarna för välfärdsplanen 
för barn- och unga.

• I dessa rekommendationer är fokus på bl.a. 
uppgörandet av planen samt åtgärder och 
uppföljning.

• Kommunerna bör själva definiera och 
beskriva t.ex. uppväxtförhållanden och 
konkreta aktörer som följer upp åtgärderna 
utgående från kommunens situation.

• Barns och ungas välfärd är ett gemensamt 
uppdrag som sträcker sig över många 
sektorer, däribland tredje sektor.



Centrala element vid uppgörandet av 
välfärdsplanen för barn och unga

Keskeiset elementit lasten- ja nuorten 
hyvinvointisuunnitelman laatimisessa





Centrala element vid uppgörandet av 
välfärdsplanen – Keskeiset elementit 
hyvinvointisuunnitelman laatimisessa

1. Ledningens roll / Johton rooli: Ledningen ansvarar för en tydlig koordineering av 
förverkligande och uppföljning av välfärdsplanen. Johto vastaa selkeästä 
hyvinvointisuunnitelman toteutuksen koordinoinnista ja seurannasta.
2. Delaktighet / Osallisuus: I välfärdsplanen eftersträvas ett brett engagemang från
arbetstagare, 3. sektorn, församlingar och intressegrupper. Hyvinvointisuunnitelmassa 
pyritään laajaan sitouttamiseen työntekijöiden, 3. sektorin, seurakuntien ja muiden 
sidosryhmien osalta.
3. Konkreta mål / Konkreettiset tavoitteet: Strategiska mål med mätbara delmål och 
fokusområden. Strategiset tavoittet mitattavine osatavoitteineen ja kohdealueineen.
4. Kommunikation / Viestintä: Lätt förståeligt information om planen sprids via olika
kommunikationskanaler även riktat till barn, unga och familjer. Helposti ymmärrettävää 
tietoa suunnitelmasta levitetään eri viestintäkanavia pitkin, myös lapsille, nuorille ja 
perheille suunnatusti.
5. Förverkligande / Toteutus: Åtgärder i planen beaktas i budgeten i form av resurser för 
att kunna förverkliga delmålen. Suunnitelman toimenpiteet huomioidaan budjetissa 
resurssien muodossa osatavoitteiden saavuttamiseksi. 
6. Uppföljning och utvärdering / Seuranta ja arviointi: Fokusområdena följs upp
regelbundet under ledning av en uttalad ansvarsperson samt i nämnderna. Kohdealueita 
seurataan säännöllisesti nimetyn vastuuhenkilön sekä lautakuntien toimesta. 



Målsättningar och åtgärder 

Kohdealueet ja tavoitteet
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Fokusområden / Kohdealueet

1. Förebygga, 
upprätthålla och öka välmående
Hyvinvoinnin ylläpitäminen ja lisääminen 
sekä ennaltaehkäisevä työ

2. Stärka delaktigheten och delaktighets-
kunnande
Osallisuuden 
ja osalllisuusosaamisen vahvistaminen

3. Rätt stöd vid rätt tid
Oikea apua oikeaan aikaan









Åtgärder, mätare samt uppföljning och 
utvärdering  

Toimenpiteet, mittarit sekä seuranta ja 
arviointi



• Kohdealueiden ja tavoitteiden 
lisäksi hyvinvointisuunnitelmaan 
on tärkeää kuvata

1. Toimenpiteet
2. Mittarit
3. Seuranta ja arviointi (myös 

vastuutaho)
• Seuranta- ja arviointi voi olla myös 
kunnan monialaisten ryhmien 
vastuulla 



Lagstadgade grupper (för barn och unga) i 
kommunen / Lakisääteiset monialaiset 
(lapsille ja nuorille) ryhmät kunnassa

• Ehkäisevän päihdetyön toimielin (aikuiset ja nuoret) 
Organ för förebyggande rusmedelsarbete (vuxna
och barn)  

• Nuorisotoimen monialainen yhteistyöryhmä
Mångprofessionell samarbetsgrupp för 
ungdomssekorn

• Nuorisovaltuusto Ungdomsfullmäktige
• Koulutuksen järjestäjäkohtainen opiskeluhuollon 

ohjausryhmä Elevhälsostyrgrupp för 
utbildningsanordnare

• Oppilaitoksen opiskeluhuoltoryhmä Läroanstaltens
elevhälsogrupp

https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/hyvinvointijohtaminen/hyvinvointijohtaminen-kunnassa/kunnan-monialaiset-ryhmat#nuorisotoimi
https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/hyvinvointijohtaminen/hyvinvointijohtaminen-kunnassa/kunnan-monialaiset-ryhmat#nuorisovaltuusto
https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/hyvinvointijohtaminen/hyvinvointijohtaminen-kunnassa/kunnan-monialaiset-ryhmat#koulutus
https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/hyvinvointijohtaminen/hyvinvointijohtaminen-kunnassa/kunnan-monialaiset-ryhmat#oppilaitos
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