
Lasten, nuorten ja perheiden palvelut 
osana uudistuvaa sosiaali- ja 

terveydenhuoltoa 

Pistetään sote-
uudistuksen pyörät 

pyörimään! 
 

Alueellisen 
kehittämistyön Kick off 

–päivä 22.9.2020 
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21.9.2020 2 

Tullaan  
tutuiksi! 



Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden 
kehittämisen kokonaisuudesta 
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Mielenterveysstrategian 
toimeenpano: 
 
• Nuorten psykososiaalisten  
      tuen menetelmien saatavuuden 
      vahvistaminen 
 
• Mielenterveysosaamisen 
      vahvistaminen    

Kuntoutuskomitean esitysten 
toimeenpano: 
 
• Vanhemmille tietoa kuntoutus- 
mahdollisuuksista ja tukitoimista 
vammaisen lapsen syntyessä tai 
lapsen sairastuessa 
 
• Tunnistettava kuntoutustarpeessa 
olevat nuoret, tarjottava kuntoutusta 
varhain ja kehitettävä kuntoutus- 
palveluja osana nuorten arkea 

LAPE-muutosohjelma 

OKM:n hallinnonalalla mm 
• Oikeus oppia –kehittämisohjelma 

• Varhaiskasvatuksen ja perus- 
                 opetuksen laadun, tasa- 
                 arvon ja hyvinvoinnin 
                edistäminen sekä oppimis- 
                erojen kaventaminen ja  
                oppimisen tuen vahvistaminen  

 
Barnahus-
hanke 

 
VIP-verkosto 
 



Systeeminen ajattelu lasten ja perheiden 
palveluiden kehittämistyön jäsentäjänä 

• Systeeminen ajattelu tarkastelee kokonaisuuksia ja pyrkii 
ymmärtämään eri osien välisiä suhteita ja toimintalogiikkaa 
• Lapsen ja perheen asiakaslähtöinen tuki: Miten koko systeemi puhaltaa yhteen 

hiileen ja muotoutuu yksilöllisten tarpeiden mukaan. 

• Ammattilaisten välinen työnjako & organisaatioiden johtaminen ja 
toimintaperiaatteet  

• Systeemin ominaispiirteitä 
• Ennustamattomuus ja jatkuva muutos 

• Hierarkkiset, standardoidut ja jäykät toimintamallit eivät toimi. 

Luovuus, hyvien yhteistyösuhteiden rakentamisen merkitys & yhdessä 
oppiminen tärkeää! 
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Systeemisen yhteistyön johtaminen 

21.9.2020 Etunimi Sukunimi 5 

• Rakenteellinen selkeys  
• Toisten näkökulmiin tutustuminen 
• Epäformaali tiedonvaihto tärkeää 

• Sanat ja teot linjassa 
• Vastavuoroisuus ja empatia 
• Johdon sitoutuminen! 

• Lasten ja perheiden tarpeet 
• Keskeiset ongelmakohdat 
• Yhteinen tavoitetila 

• Toimiva viestintä  
• Yhteiset arvioinnin tavat 
• Muutos opitun perusteella 

Yhteinen 
arviointi ja 
oppiminen 

Yhteinen 
tilannekuva 

ja tavoite 

Kasvokkaiset 
kohtaamiset 

ja rakenne 
yhteistyölle 

Luottamus ja 
sitoutuminen 



 
Systeeminen työote asiakastyön tasolla 
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Työpajatyöskentely: tulevaisuuden muistelulla 
kohti yhteistä työnäkyä 

• Kuvitellaan, että on vuosi 2022 ja lapsi- ja perhepalvelut 
toimivat systeemisesti yhteen niin, että ne tukevat 
lasten ja perheiden hyvinvointia. 
• Mikä sinua tässä erityisesti ilahduttaa?  
• Mistä tuloksia erityisesti kiitellään? Kuka kiittää? 
• Mistä olit syksyllä 2020 huolissasi?  
• Mikä sai huolesi vähenemään vuosien aikana? 

• Kirjataan huomioita Howspace-alustalle 
kysymyksittäin.  


