
Teemme lasten, nuorten ja perheiden 

Hyvää arkea. Yhdessä. Lähellä.
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Lapsen, nuoren ja perheen 
hyvinvointi ja hyvä arki



4

• erilaisiin toimintakulttuureihin, 

• erilaisiin ihmis- ja lapsikäsityksiin, 

• syvään juurtuneisiin ja vakiintuneisiin 
toimintatapoihin

• toiminnan ohjauskäytäntöihin ja -indikaattoreihin

• Lasten, nuorten ja perheiden kärkihanketyöpajaprosessin 
yhteenveto HYTE ja OSAKO minryille/VNK 17.3.2017

Hanne Kalmari
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Yhdessä
Muutostyö on ammattilaisten, johtajien, päättäjien sekä lasten, 
nuorten ja vanhempien kumppanuutta.  

Ylitämme sivistystoimen sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden rajat  
(SI-SOTE).  

Muutostyö yhdistää kuntia, maakuntia, järjestöjä, seurakuntia ja 
yksityisiä toimijoita ja tutkimusta.

Hyvää 
arkea

Lapsi ja nuori kasvaa ihmissuhteissa ja yhteisöissä:

kotona, vertaisryhmissä, päiväkodissa, koulussa, oppilaitoksessa, 
terveys- ja sosiaalipalveluissa, asuinympäristössä, erilaisissa 
kohtaamisen paikoissa, järjestöissä, seurakunnissa, harrastuksissa. 

Tuomme sopivan tuen oikeaan aikaan osaksi arjen elämää.

Lähellä Hyvä kohtaaminen luo luottamusta.  Palvelut ovat lapsille ja 
nuorille ihmisiä ja yhteisöjä. 

Vältämme ”pois lähettämistä”. Lisätään kotiin, kouluun ja 
varhaiskasvatukseen jalkautuvia ja konsultoivia palveluita sekä 
tukea. Hyödynnämme digitaalisten ja liikkuvien palveluiden
mahdollisuuksia. 

Kohti uutta toimintakulttuuria!
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84%

16%
Sivistyspalvelut
(vaka, perusopetus,
toinen aste)

Lasten ja perheiden
sote-palvelut



Lasten ja perheiden palvelut
Pohjois-Pohjanmaa %

TP 2015, brutto €/0-17v. Sotessa

Terveysneuvonta (äitiysh.,neuv.,kouluth) 27 810 000   279   17 %

Puhe- ja toimintaterapia 4 505 000   45   3 %

Ehkäisevä, sosiaalityö ja avohuolto 24 780 000   249   15 %

Lastenvalvoja 1 250 000   13   1 %

Perheneuvola 8 460 000   85   5 %

Jälkihuolto 1 890 000   19   1 %

Kodin ulkopuolelle sijoitetut 44 840 000   450   27 %

Ppshp lasten psykiatria **) 7 270 000   73   4 %

Ppshp nuoriso- ja yleissairaalapsykiatria **) 12 190 000   122   7 %

Lasten ja nuorten somaattinen esh **) 31 220 000   313   19 %

Yhteensä sote- palvelut lapsille ja perheille 164 215 000   1 648   16 %
0-17v.

Lasten päivähoito 0-6v. 235 000 000 24 %
Perusopetus 7-15v. 500 000 000 50 %
Toisen asteen opetus 16-17v. 100 000 000 10 %
KAIKKI YHTEENSÄ 999 215 000 10 028   

Lasten ja perhepalvelujen bruttokustannukset Pohjois-Pohjanmaalla 2015
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• Lasten, nuorten ja perheiden palvelut: sote-
maakunta - sivistyskunta

• Työikäisten sote (maakunta)

• Ikäihmisten sote (maakunta)

●

●

●

●
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• Pienten lasten tietopohjan vahvistaminen

• Kouluterveyskyselyn laajennus (4-5lk) ja sisällön kehittäminen

• Hyötykäyttöä parantava lapsi- ja perhetiedon portaali

• Kokonaisvaltaisen kustannus- ja hyvinvointitiedon varmistaminen

• Välineet & koulutusta lapsibudjetointiin

• Välineet & koulutusta lapsivaikutusten arviointiin

• Yhteinen lapsikäsitys

• Ammattilaisten osaamisen uudistaminen

• Lapsiystävällinen maakunta -kehitystyö (UNICEF)

• Lasten ja nuorten osallistuminen ja vaikuttaminen kunnassa ja 
maakunnassa

Hanne Kalmari
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• Yksi lapsi, yhteinen suunnitelma -työryhmän toimenpiteet: 
sähköinen alusta asiakastiedon jakamiseen, tietosuojaa 
koskevan osaamisen vahvistaminen

• Monialaisen/monitoimijaisen palvelutarpeen arvioinnin 
kehittäminen

• Selvityshenkilöt: Olli-Pekka Heinonen, (pj), Anna-Kaisa Ikonen, 
Matti Kaivosoja, Timo Reina

• Loppuraportti toimenpide-esityksineen julkistetaan 7.2.

Hanne Kalmari
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• millaista maakuntien ja kuntien uuden toimintakulttuurin tukea 
tarvitaan yhdyspintojen osalta lapsi-, nuori- ja perhelähtöisen 
palvelun ja tuen varmistamiseksi

• verkostoivan ja yhteen sovittavan johtamisen malleista

• muutostarpeista, joilla varmistetaan lasten, nuorten ja perheiden 
palveluiden kokonaisuuden ohjaaminen ja toimivuus

Hanne Kalmari
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2015

2020
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