Käytännöllinen annos
toimintakulttuuria ja sen
johtamista

AAMUPÄIVÄN OHJELMA

9.00-9.30 Valtakunnalliset LAPE-teesit toimintakulttuurin muutoksen ja sen
johtamisen tukena, Hanna Harju-Virtanen, projektipäällikkö, Pirkanmaan Lapehanke
9.30-10.00 Arvioinnin tuloksia toimintakulttuurin muuttumisesta, Anna
Saloranta, tutkija, Johtamiskorkeakoulu, Tampereen yliopisto
10.00-10.40 Esimerkkejä verkostojohtamisen kehittämisestä: Pekka Kares,
kasvatusjohtaja, Sastamala ja Erja Kovalainen, sosiaalityön johtaja, Nokia
10.40-11.10 Verkostojohtamisen teoriaa käytäntöön sovellettavassa muodossa,
Anna Saloranta, tutkija, Johtamiskorkeakoulu, Tampereen yliopisto
11.10-11.30 Toimintakulttuurin muutoksen siltaamissuunnitelmat tulevaisuuteen,
Hanna Harju-Virtanen, projektipäällikkö, Pirkanmaan Lape-hanke
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TOIMINTAKULTTUURIN MUUTOKSEN ERI TASOT PIRKANMAAN LAPE-HANKKEESSA

Valtakunnallinen kehittämistyö

Yhdyspintaselvitys
•
•

•
•
•
•
•

•

Kansallisen lapsi- ja
perhestrategian valmistelu
Maakunta ja kunta-tason
Lape-rakenteet

•

•
•
•
•
•

Sektori rajat ylittävän
keskustelun käynnistäminen
ja ylläpitäminen eri tasoilla
Sote-valmisteluun
vaikuttaminen
Verkostojohtamisen
keskeiset periaatteet ja
rakenne
Lapsivaikutusten arviointi
päätöksenteossa
Ammatillisen osaamisen
kehittäminen muutosta
tukevaksi
Hankkeen järjestämät
työpajat, tilaisuudet ja
kehittämistyöryhmät,
verkostojen luominen

•

Unicefin lapsiystävällinen maakunta –ohjeistus
Lapsiystävällinen strategia
Lapsen oikeuksien
noudattaminen
Lapsivaikutusten arviointi
Lapsibudjetointi
Lasten ja perheiden
osallisuus

Maakunnallinen kehittämistyö

Lape-teesit
•
•
•
•

Lasten ja perheiden palveluiden kokonaisuuden
korostuminen
Strategisen tason yhteneväisyys
Rakenteiden määrittely: perhekeskus, erityispalvelut,
vaativan tason palvelut
Jokaisella palvelutasolla tulee olla integratiivinen
verkostojohtamisen ja koordinaation rakenne
linjajohtamisen rinnalla

Maakunnan Laperyhmä
Lasten ja
perheiden
palveluiden SOTEvalmistelu

Paikallinen kehittämistyö

Kuntien Lape-ryhmien
työskentely
Pilotit

3

13.11.2018

Kuntien
Laperyhmät

Hankkeen
kehittämistyöryhmät

VALTAKUNNALLISET LAPE-TEESIT
TOIMINTAKULTTUURIN MUUTOKSEN JA
SEN JOHTAMISEN TUKENA

VALTAKUNNALLISET LAPE-TEESIT LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN
SOTE-PALVELUIDEN VALMISTELUN TUEKSI

LAPE-teesit ovat suosituksia maakunnille ja yhteistyöalueille maakunta- ja
sote-uudistuksen valmisteluun.
Teesit yhdistävät Lape-muutosohjelmassa työstetyt linjaukset, periaatteet ja
uudistetut toimintamallit maakunta- ja sote-uudistuksen lainsäädäntökontekstiin.
Teesit kohdentuvat sosiaali- ja terveyspalveluihin.
Sivistystoimi on mukana sote-palveluiden suunnittelussa niin kansallisesti kuin
maakunnissakin toimivien yhdyspintojen takaamiseksi.
Tavoitteet perustuvat lapsiin, nuoriin ja perheisiin liittyvään tieteelliseen
tutkimukseen sekä kertyneeseen kokemustietoon ja laajaan konsensukseen.
Lapsen oikeuksien sopimus toimii Lape-teesien ohjaavana periaatteena.
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TEESI 1
Lapsen oikeudet sekä lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointi osaksi maakuntastrategiaa (HE 15/2017
vp, Maakuntalaki, 7-9, 35, 116§)
Maakuntastrategiassa, palvelustrategiassa, maakuntien ja kuntien välisissä yhteistyösopimuksissa sekä
hankintasopimuksissa varmistetaan, että
• lapsen ihmisoikeudet huomioidaan kaikessa päätöksenteossa
• lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointi on maakunnan tavoitteena
• palveluiden yhteensovittaminen lasten ja nuorten arkeen myös yli soten ja sivistystoimen rajojen
• ne sisältävät tarpeelliset linjaukset ohjaamaan palvelukokonaisuuden ja sen osien toimintaa ja johtamista.
• lapsenoikeusperustaiset toimintatavat velvoittavat kaikkia palveluntuottajia.
Päätösten lapsivaikutusten arvioinnilla varmistetaan lapsen oikeuksien toteutuminen sekä se, että päätökset
ja toimenpiteet ovat johdonmukaisesti strategian ja hyvinvointisuunnitelman tavoitteiden mukaisia.
• Arvioinnin tueksi kerätään säännöllisesti seurantatietoa.
Maakunta ja kunnat tarkastelevat lapsi- ja perhepalveluiden kustannuksia yhtenä kokonaisuutena
(lapsibudjetointi). Näin varmistetaan, että resurssit käytetään oikeudenmukaisesti ja vaikuttavasti.
• Palveluiden kustannusvaikuttavuutta lisätään peruspalvelujen vahvistamisella, tuen ja hoidon varhaisella
toteuttamisella sekä ehkäisevällä ja terveyttä edistävällä toiminnalla.

Lapsen oikeuksista järjestetään koulutusta maakunnan luottamushenkilöille ja henkilöstölle.
7

13.11.2018

TEESI 2.
Lasten, nuorten ja perheiden sote-palvelut muodostavat maakunnassa yhteensovitetun
palvelukokonaisuuden (HE 15/2017 vp, STJL 4 §, 9§)
Palvelukokonaisuutta ohjataan yhtenäisenä kokonaisuutena väestön tarpeet huomioiden.
Palvelukokonaisuuteen kuuluvat pysyvät yhteistyörakenteet maakuntien ja kuntien välisillä
yhdyspinnoilla sekä sähköiset palvelut ja jatkuvan kehittämisen rakenteet.
Palvelukokonaisuuteen sisältyvät
• Perhekeskukset, joiden palvelukokonaisuuteen kuuluvia sote-palveluja tuottavat maakunnan liikelaitos,
liikelaitoksen sote-keskukset, muut sote-keskukset ja asiakassetelipalvelujen tuottajat. Verkostomaisessa
monituottajamallissa ovat mukana kunnat, järjestöt ja seurakunnat.
• Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelut osana opiskeluhuollon kokonaisuutta sekä opiskeluhuollon
kuraattori- ja psykologipalvelut silloin, kun maakunnan kaikki kunnat näin yhdessä sopivat.
• Erityistason sote-palvelut (lasten ja nuorten erikoissairaanhoito, lastensuojelu ja muut sosiaalihuollon
erityistason palvelut, kuten vammaispalvelut), jotka muodostavat toimivan kokonaisuuden järjestöjen ja
yksityisten erityistason palveluiden kanssa.
• Viisi osaamis- ja tukikeskusta (OT-keskus), jotka muodostetaan yhteistyöalueille vastaamaan lasten,
nuorten ja perheiden vaativimmista sote-palveluista, tutkimus- ja kehittämistoiminnasta sekä
palvelujärjestelmän ylimaakunnallisesta koordinaatiosta.

Palvelukokonaisuuteen liittyvät myös sote-keskusten lasten ja nuorten palvelut ja aikuisten
palvelut.
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TEESIT 3, 4 JA 5
Kansalliset linjaukset ohjaavat yhteensovitetun palvelukokonaisuuden toimintaa.
Maakunta järjestäjänä vastaa lasten, nuorten ja perheiden sote-palveluiden
yhteensovittamisesta sekä toimintakulttuurin kehittymisestä.

Maakunta velvoittaa tuottajia yhteistyössä huolehtimaan yhdenvertaisista, saavutettavista ja
esteettömistä palveluista sekä toimivista palveluverkoista ja palveluketjuista.
• Palvelukokonaisuus rakentuu yhteistoiminnallisesti niin, että lapsen, nuoren ja perheen tuki ja
hoito on saumatonta ja yhdenvertaisesti saatavilla.
• Tuottajat toimivat keskinäisessä yhteistyössä siten, että asiakkaiden käytössä on yhteen
sovitettuja palveluja (STJL 9§).
• Maakunnan liikelaitoksen ja sote-keskusten välinen yhteistyö on toimivaa ja esimerkiksi
lääkärityövoimaa hyödynnetään tarkoituksenmukaisesti neuvola- sekä koulu- ja
opiskeluterveydenhuollon palvelut turvaten.
• Palvelut toteutetaan lähiympäristöissä ja peruspalveluissa aina, kun se on lapsen tai nuoren
edun kannalta tarkoituksenmukaista.
• Monialaiselle yhteistyölle varataan riittävästi aikaa ja resursseja.
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TEESI 6.
Lasten, nuorten ja perheiden sote-palveluita johdetaan ja ohjataan yhtenäisenä kokonaisuutena
Maakunnan hallinnossa tulisi olla lasten, nuorten ja perheiden palvelukokonaisuudesta vastaava johtaja sekä
palveluiden järjestämisestä vastaava lautakunta tai sen jaosto tai muu vastaava toimielin.

Jokaiseen maakuntaan muodostetaan maakunnan ja kuntien yhteinen LAPE-yhteistyöryhmä osana
maakuntalakiesityksen mukaista maakuntien ja kuntien neuvottelumenettelyä (STM raportteja ja muistioita
8/2018).
Maakunnan liikelaitoksessa tulisi olla lasten, nuorten ja perheiden sote-palvelujen palvelualue ja sen
toiminnasta vastaava johtaja sekä johtoryhmä tai vastaava, joka toimii yhteistyössä muun sote-johtamisen
sekä kuntien sivistystoimen johdon kanssa.
Lisäksi lasten, nuorten ja perheiden sote-palveluiden eri osa-alueille (perhekeskus, erityistason palvelut ja
OT-keskukset) luodaan linjajohtamisen rinnalle integratiivisen verkostojohtamisen ja koordinaation rakenteet,
joilla on yhteys LAPE-yhteistyöryhmään ja muuhun johtamiseen.

Johtaminen perustuu asiakaskokemuksista, rekistereistä ja tutkimuksesta kertyvään tietoon lasten, nuorten
ja perheiden hyvinvoinnista, palveluista sekä niiden vaikuttavuudesta ja kustannuksista. Tietoja käytetään
suunnittelun ja päätöksenteon perustana.
Lasten, nuorten ja perheiden palveluita ohjataan sote-palveluiden ohjausrakenteissa sekä maakunnan ja
STM:n välisissä ohjausneuvotteluissa yhteensovitettuna kokonaisuutena.
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TEESI 7.
Integraation toteutuminen asiakastyössä edellyttää asiakaslähtöisiä rakenteita ja toimintatapoja

Maakunta vastaa integraation toteutumisesta määrittelemällä palvelukokonaisuuden rakenteet, palveluverkot ja palveluketjut sekä
niihin liittyvien eri toimijoiden roolit ja kustannusvastuut.

Asiakaslähtöiset periaatteet: asiakas on aina oikealla ovella, viiveetön hoitoon pääsy, vastuutyöntekijän nimeäminen ja osaamisen
yhdistäminen.
Maakunta määrittelee palveluiden yhteensovittamisen toimintamallit silloin, kun tarvitaan useita eri palveluita samanaikaisesti.
Toimintamalleilla on tiivis yhdyspinta sivistystoimeen.
Maakunta varmistaa, että sen käyttämät tuottajat huolehtivat palveluiden lapsi, nuori- ja perhe-lähtöisestä yhteen sovittamisesta,
erityisesti
• monialaisesta tuen ja hoidon tarpeen arvioinnista
• yhteistoiminnallisesta työskentelystä ja yhteisistä toimintatavoista
• monialaisen asiakastyön osaamisesta
• jalkautuvan työn toimintamuodoista
• asiakastyön roolien ja vastuiden määrittelystä
• asiantuntijuuden jakamisesta
• työparityöskentelystä, tiimityöstä ja konsultaatiotoimintasta
• yhteisen kouluttautumisen ja kehittämisen toimintamalleista

Maakunta seuraa lasten, nuorten ja perheiden kokemuksia palveluiden oikea-aikaisuudesta sekä tuen ja hoidon vaikuttavuudesta,
jatkuvuudesta ja eheydestä.
Lasten, nuorten ja heidän perheidensä avun tarpeeseen on vastattava nopeasti.
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TEESI 8.
Lapset, nuoret ja perheet ovat osallisina palveluiden suunnittelussa,
kehittämisessä ja arvioinnissa

Lasten ja nuorten osallisuutta tuetaan ja heitä kuullaan lapsia ja nuoria yleisesti
koskevissa asioissa. Useita eri menetelmiä käyttämällä varmistetaan erityisesti
haavoittuvassa asemassa olevien lasten ja nuorten osallisuus ja kuulluksi
tuleminen.
Maakunta järjestäjänä varmistaa osallisuuden toteutumisen.
Lapsen, nuoren ja perheen osallistuminen omien palveluidensa suunnitteluun ja
toteuttamiseen varmistetaan.
Pysyvät rakenteet ja toimintamallit lasten, nuorten ja perheiden osallistumiseksi
alueensa palveluiden suunnitteluun, kehittämiseen, seurantaan ja arviointiin.
Asiakkaiden osallisuuden toteutumista seurataan ja tulokset huomioidaan
toimintaa kehitettäessä.
Lapset tuntevat omat oikeutensa palveluiden käyttäjinä.

Lasten ja nuorten käytettävissä olevista oikeusturvakeinoista tiedotetaan heille
ymmärrettävällä tavalla.
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TEESI 9.
Kuntien ja maakunnan yhdyspinnalla on toimivat sivistystoimen ja soten yhteistyön
rakenteet
Maakunta vastaa sote-palveluiden yhteensovittamisesta kuntien, järjestöjen ja seurakuntien
palvelujen ja toiminnan kanssa lapsille, nuorille ja perheille helposti hahmotettavaksi ja sujuvaksi
palveluiden kokonaisuudeksi.
Maakunnat ja kunnat huolehtivat yhdessä
• lapsia, nuoria ja perheitä koskevien suunnitelmien ja hyvinvointikertomusten laatimisesta,
yhteensovittamisesta ja indikaattoreiden yhdenmukaisuudesta.
• integraation ja yhteistoiminnallisen työskentelyn edellyttämistä rakenteista, sopimuksista ja
resursoinnista.
• alueensa lasten, nuorten ja perheiden palveluiden vaikuttavuuden seurannasta.

Sivistystoimi ja sosiaali- ja terveystoimi varmistavat yhdessä
• verkostomaisen yhteistyön toteutumisesta sekä strategisella että operatiivisella tasolla.
• lasten ja nuorten palveluiden toimintatapoja ja käytänteiden yhteisestä suunnittelusta.
• sivistystoimen osallistumisen sote- ja maakuntavalmisteluun lapsi-, nuori- ja perhelähtöisen
toiminnan turvaamiseksi.
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TEESIEN SOVELTAMINEN KÄYTÄNTÖÖN

Valtaosa teeseistä on sellaisia, jotka voimme toteuttaa lasten ja perheiden
palveluissa jo ennen sote-palveluiden siirtymistä maakuntaan.
Tärkeää olisikin, että lasten ja perheiden palveluita johdettaisiin nykyisillä
toiminta-alueilla systemaattisesti näissä teeseissä osoitettuun suuntaan.

Teesit =
Tehtävälista
maakunnan ja kuntien
Lape-ryhmille?
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Sitten kun kaikki edellä oleva on
tehty ja toimintakulttuuri on myös
asiakastasolla muuttunut kuvatun
kaltaiseksi, voidaan kuntien Laperyhmissä huokaista ja todeta, että
hommat on saatu valmiiksi.

SILTAAMINEN JA JUURRUTTAMINEN

Valtakunnallisen Lape-muutosohjelman jatkuminen
Lape-akatemiat 2019-2020
Maakunnan Lape-ryhmän jatkuminen
Kuntien Lape-ryhmien jatkuminen
Maakunnalliset esimiesverkostot
Muutosagentti jatkaa
Kunta-agentin palkkaaminen

Sote-valmistelun jatkuminen
Loppuraportointi
www.lapepirkanmaa.fi
Millaista maakunnallista tukea toimintakulttuurin muutoksen etenemisen varmistamiseksi ja verkostojohtamisen
toimivuuden turvaamiseksi alueilla kaivataan?
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Hanna Harju-Virtanen

HANNA HARJU-VIRTANEN

hanna.harju-virtanen@tampere.fi
puh. 040 806 4730
www.lapepirkanmaa.fi
stm.fi/lape
#lapemuutos
#kärkihanke

