
Lasten ja perheiden palvelujen

johtamisen rakenteet muutoksessa

Titta Pelttari 26.9.2018



Sote- ja maakuntauudistus muuttaa lasten ja perheiden 

palvelujen johtamisen rakenteita muun muassa seuraavasti

• Nykyiset kuntien tuottamat lasten ja perheiden palvelut jakautuvat kunnan, 
maakunnan liikelaitoksen ja yksityisen sektorin palveluntuottajien kesken 
(valinnanvapaus, alihankinta). 

• Maakunnassa järjestäjä ja tuotanto jakautuu. Eri roolit ja tehtävät, joilla 
vaikutus johtamiseen.

• Asiakkaan roolin muutos palvelujen saajasta aktiiviseksi toimijaksi ja 
kuluttajaksi.

• Liikelaitoksen tuotantovastuulla tulee olemaan valtaosa nykyisistä lasten ja 
perheiden sote-palveluista, myös erikoissairaanhoito. Johtamisrakenteiden 
muutos ja asiakaslähtöisten kokonaisuuksien rakentaminen.

• Säästöpaineet ja säästövaateen heijastuminen johtamiseen. 
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Maakunta palvelujen järjestäjänä (maakuntalaki 7 § 2 mom.)

• Maakunta vastaa asukkaan laissa säädettyjen oikeuksien 

toteutumisesta ja palvelukokonaisuuksien yhteensovittamisesta sekä 

järjestettävien palvelujen ja muiden toimenpiteiden:

1) yhdenvertaisesta saatavuudesta;

2) tarpeen, määrän ja laadun määrittelemisestä;

3) tuottamistavasta;

4) tuottamisen ohjauksesta ja valvonnasta;

5) viranomaiselle kuuluvan toimivallan käyttämisestä

• Maakunta vastaa tehtäviensä rahoituksesta
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Järjestäjän toiminnot Tehtävät

Toiminnan suunnittelu ja seuranta Strateginen palvelutarpeiden arviointi

Ajantasainen tietotuotanto, data-analyysit, ennakointi ja seuranta

Strategisten tavoitteiden valmistelu (maakunta- ja palvelustrategia) ja jalkauttaminen (palvelulupaus)

Taloussuunnittelu; resurssien kohdentaminen, rahoitustehtävät 

Riskienhallinta, varautuminen ja valmius

Hyvinvoinnin ja terveyden seuranta

Palveluverkon suunnittelu ja hallinta

Asukkaiden osallisuus

Asiakkuuksien ja palvelujen hallinta Asiakastiedon hallinta, Asiakassegmentointi ja asiakkuuksien tunnistaminen

Palvelukokonaisuuksien ja palveluketjujen määrittely, integraation varmistamisessa

Kehittäminen Kehittämisen koordinointi ja kehittämisen eri tasot; kv, valtakunnallinen, maakunnallinen ja alueellinen

Palvelujen hankinta ja tuotannon ohjaus Liikelaitoksen ja taseyksikköjen ohjaus, omistajaohjaus

Strateginen palvelujen hankinta, markkinavuoropuhelu, valinnanvapauden hallinnointi

Sopimusohjaus ja –seuranta, toiminnan tuloksellisuuden/vaikuttavuuden arviointi

Valvonta ja viranomaisohjaus Vastuu viranomaistoiminnasta

Palvelutuotannon valvonta ja ohjaus, omavalvonta

Yhteistyö ja edunvalvonta Verkostojohtaminen

Valtio, yhteistyöalueet, maakunnat, kunnat (mm. hyte), yritykset, kolmas sektori, asukkaat, tutkimus
5

Järjestäjän tehtävät kootusti



Ehdotus: Asiakkuuksiin perustuvat integrointia toteuttavat 

järjestäjän sote-palvelukokonaisuudet Pirkanmaan maakuntaan
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1. Perusterveydenhuolto ja suun terveydenhuollon palvelut

2. Lasten, nuorten ja perheiden palvelut
3. Ikääntyneiden palvelut

4. Mielenterveys- ja päihdepalvelut sekä työikäisten sosiaalipalvelut

5. Vammaisten palvelut

6. Yliopistosairaala- ja erikoissairaanhoidon palvelut

Palvelukokonaisuuksien välinen yhteistyö ja sopiminen hyvin tärkeää.

Kaikissa palvelukokonaisuuksien sisällöissä ja tavoitteissa huomioidaan ennaltaehkäisevät  palvelut, asiakas- ja 
palveluohjaus ja kuntoutus.

LUONNOS

Asiakaslähtöisyys ja integraatio 
toteutuvat kun palveluita 
johdetaan ja ohjataan 
asiakkuuksiin perustuvissa 
kokonaisuuksissa.

Asiakkuuksiin perustuva ja valtakunnallista suunnittelua tukeva sote-järjestäjän palvelukokonaisuusmalli. 
Maakunnan palveluista raportoidaan jatkossa JHS-mallin mukaisesti ja valtion linjaukset, ohjeet ja rahoitus 
tulevat myös jatkossa mahdollisesti JSH- luokitusten mukaan. 

Vahva yhteistyö kuntien 
ja muiden toimijoiden 
kanssa.



Lasten ja perheiden palvelujen organisointi
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Liikelaitos toiminnallinen organisaatio vaihtoehto 1: Tasapainoinen
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Kuntouttavat sosiaali- ja terveyspalvelutSuoran 
valinnan palvelut

Ympäristöterveyden
huollon palvelut

Sote -keskuksetElintarvikevalvonta 
– ja alkoholihallinto

Terveydensuojelu

Eläinten terveyden 
ja hyvinvoinnin 

valvonta

Eläinlääkintä
- Kiireetön ja 

päivystys

Suun 
terveydenhuolto

Kuntouttavat 
palvelut

Lasten, nuorten ja 
perheiden 
palvelut

Ikääntyneiden 
palvelut

Lääkinnällinen 
kuntoutus Avopalvelut Sote 

inhouse -yhtiöt

Tays 
Sydänkeskus Oy

Coxa Oy

Asumis- ja 
laitospalvelut

Vammaispalvelut

Aikuisten 
sosiaalipalvelut

Perhekeskus-
palvelut

Erityistason 
palvelut

Yhteiset palvelut (talous, viestintä, kehittäminen, ICT, hankinta, HR-palvelut, päätöksenteko, asiakkuuksien hallinta ym.)

Sairaanhoidolliset tukipalvelut (Kuvantaminen ja lääkehuolto ym.)

Tampereen 
yliopistollinen 

sairaala

Toimialue 1
Sisätaudit, keuhko, 

iho- ja allergiasairaudet

Toimialue 2
Kirurgia, gastroenterologia, 

syöpätaudit

Toimialue 3
Neuroalat, ja kuntoutus, 

korvataudit ja suusairaudet, 
silmätaudit, TULES

Toimialue 4
Naistentaudit ja synnytykset, 
lastentaudit, lastenpsykiatria

Toimialue 5
Aikuis- ja 

nuorisopsykiatria ml. Nykyiset 
kuntien palvelut

Toimialue 6
Tukikeskus, 

erityishuolto ml. Kuntien 
kehitysvammapalvelut

Toimialue 7
Ensihoito, kivunhoito, 

anestesia, tehohoito, Acuta

Toimialue 8
Sisätaudit, leikkaustoiminta, 
yleislääketiede ja geriatria, 

neurologia ja fysiatria

Jaostot

Liikelaitoksen johtoryhmä

Liikelaitoksen johtokunta

Liikelaitoksen johtaja

FinnHEMS Oy

Viranomaisjaosto

Toimikunnat

Kahdeksan tähden 
sairaala 

alustayhtiö

Vaativat palvelut
(osin toimialue 

4?)

Terveyskeskussairaalat

Fimlab Oy

Keiturin sote



Asiakasohjaus Luotsi

Lastensuojelun sosiaalityö, 

Päihdehuollon 
erityispalvelut – näiden 

valmistelu omassa 
työryhmässä

Vammais-
palvelut – näiden valmistelu

omassa ryhmässään

Lasten ja nuorten
somaattisen

erikoissairaanhoidon
avovastaanotto

Lasten ja perheiden palvelujen sote-ryhmän integroitumis- ja järjestämisesitys – vaikutus 
johtamisjärjestelmään ja verkostojohtamisen mahdollisuuksiin

Asiakaslähtöinen yhteistyö (sovitut
konsultaatio- ja työparikäytännöt sekä

palveluketjut), sujuva tiedonkulku, 

yhteensopivat järjestelmät . Yhteistyö
myös aikuisten palvelujen kanssa.

Kolmannen sektorin ja 
yritysten tuottamat 
erityispalvelut

Perheoikeudelliset 
palvelut

Etsivä nuorisotyö, nuorten 
työpajatoiminta

Varhaiskasvatus,
Perusopetus, oppilaitokset
ja kuntien 
terveyttä ja hyvinvointia
edistävä toiminta

Järjestöjen ja
seurakuntien toiminta
ja palvelut
KELA 

Äitiys- ja lastenneuvolat, koulu- ja 
opiskeluterveydenhuolto, kotipalvelu, perhetyö, 
kasvatus- ja perheneuvonta, erotyö, lapsiperheiden 
sosiaalityö, tukihenkilö- ja tukiperhepalvelut, 
vertaistukipalvelut, kohtaamispaikat, asiakas- ja 
palveluohjaus. Omissa työryhmissä valmisteltavat: Sote-
keskus. Lasten ja nuorten suun terveydenhuolto. 
Toiminta-, puhe- ja fysioterapiapalvelut.

Perhekeskus on 
verkostomainen ja 

yhteen sovitettu 
palvelukokonaisuus , 

joka on tarjolla 
30 000 – 50 000 

asukkaan 
väestöpohjille.

Lastenpsykiatrinen
aluepoliklinikka

Nuorisopsykiatrinen
aluepoliklinkka

Maakunnan 
omat/yksityiset 
lastensuojelulaitokset

Päiväperhon päihde- ja 
mielenterveyspalvelut 
lapsiperheille

Rikosseuraamuslaitoksen 
palvelut

TAYS keskitetyt lasten ja 
nuorten somaattiset 

palvelut

TAYS keskitetyt 
lastenpsykiatriset palvelut 

(avo- ja osastohoito)

TAYS keskitetyt 
nuorisopsykiatriset palvelut 

(avo- ja osastohoito)

Painopisteen siirto 
perhekeskustason 
palveluihin lisää 
lasten ja nuorten 
hyvinvointia sekä 

tuottaa 
kustannussäästöjä.   

OT-keskus

Perhehoidon tuki

Adoptiopalvelut

Keskusäitiysneuvola

Eva-osasto

Alaikäisten 
oikeuspsykiatria

Tehostettu perhetyö

Perhekeskustaso: 
30.000-50.000 

asukasta

Erityistaso: 

80.000-115.000 
asukasta

OT: 
Pirkanmaa,Kanta-

Häme, Etelä-
Pohjanmaa n. 

880.000 asukasta 

Vaativa taso:  
512.000 asukasta 
(koko Pirkanmaa)



Ehdotus Pirkanmaan perhekeskusalueiksi – vaikutus verkostojohtamiseen

- jokainen alue on pilkottu pienempiin palvelu- ja työssäkäyntialueisiin

Itä

Kangasala, Pälkäne, Kuhmoinen, Orivesi, Juupajoki, Mänttä- Vilppula, 
Ruovesi, Virrat ja 
Tampereen osalta seuraavat alueet: Linnainmaa, Aitolahti, Kaukajärvi, 
Kämmenniemi, Teisko, Leinola, Vehmainen, Holvasti, Olkahinen, 
Tasanne, Takahuhti, Pappila, Terälahti, Velaatta

Etelä
Lempäälä, Vesilahti, Urjala, Akaa, Valkeakoski ja 
Tampereen osalta Hervanta-Vuores

Lounas
Nokia, Sastamala, Punkalaidun ja 
Tampereen osalta seuraavat alueet: Tesoma, Rahola, Myllypuro, 
Kalkku, Haukiluoma, Ikuri, Epilä, Lamminpää

Luode
Ylöjärvi, Hämeenkyrö, Ikaalinen, Parkano, Kihniö ja 
Tampereen osalta: Lielahti, Lentävänniemi

Keskinen

Pirkkala ja 
Tampereen osalta seuraavat alueet: Hatanpää, Multisilta, Härmälä, 
Rantaperkiö, Koivistonkylä, Peltolammi, Tammerkoski, Kaleva,  
Keskussairaala-alue, Kauppi, Kissanmaa, Lapinniemi, Käpylä, Nekala, 
Osmonmäki, Petsamo, Amuri, Pispala, Tahmela, Keskusta

EHDOTUS:
Jokaisella viidellä suunnittelualueella on kolme perhekeskus-
aluetta. 
Yhdessä perhekeskuksessa voi olla useita toimipisteitä. 
Erityistason palvelut ovat  tarjolla viidellä alueella tai keski-
tettyinä palveluina (palvelukohtaiset ratkaisut)



Verkostojohtamisen rakenteet 2017-2019
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LAPE-ryhmät verkostojohtamisen areenoina

• Kunnan LAPE-ryhmä:

– Edustus muun muassa kunnan sote-, sivistys- ja nuorisotoimesta, 

keskeisten järjestöjen ja seurakuntien edustus sekä nuorten 

edustus, esimerkiksi nuorisovaltuuston edustaja tai 

kokemusasiantuntija. 

– Ryhmän tavoitteena on edistää, ohjata, koordinoida, seurata ja 

arvioida kunnassa tehtävää lapsi- ja perhepalveluiden muutostyötä.

• Maakunnan LAPE-ryhmä: 

– Edustus alueen kunnista, sairaanhoitopiiristä, järjestökentästä, 

oppilaitoksista ja seurakunnasta. 

– Ryhmän tehtävänä on ohjata, koordinoida, tukea ja arvioida alueen 

muutostyötä. 
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Verkostojohtamista tukevat elementit LAPE-ryhmissä vuonna 

2019

• LAPEn aikana tehdyn yhteisen kehittämistyön jatkuminen, kehitettyjen 
toimintamallien levittäminen ja juurruttaminen.

• Maakunnallisen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman työstö.

– Tavoitteena saavuttaa yhteinen näky lasten ja nuorten hyvinvoinnin 
nykytilasta, palvelujen käytöstä sekä tavoitetilasta ja keinoista sen 
saavuttamiseen.

– Kokonaisuuden yhteinen tarkastelu ja yhteisten tavoitteiden 
asettaminen siirtää fokuksen palveluista lapsiin ja nuoriin.

• Maakunnan ja kuntien välisen LAPE-sopimuksen rungon ja sisällön 
valmistelu sekä syöttö sote- ja maakuntavalmisteluun. 

– Sopimuksessa on tarkoitus käydä läpi konkreettisesti  läpi maakunnan 
ja kunkin kunnan väliset keskeisimmät yhteistyö-, työnjako- ja 
resurssikysymykset.

– Sopimukseen on mahdollista kytkeä myös LAPE-palvelujen ja 
hyvinvoinnin edistämisen kannalta keskeisiä järjestöjä, oppilaitoksia, 
seurakuntia ja muita toimijoita.
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Ajatuksia, kommentteja, toiveita?



KIITOS!
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