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Lapset ja nuoret  - Pirkanmaan tilanne

• Lapset ja nuoret voivat Pirkanmaalla pääosin hyvin – jopa paremmin kuin koskaan

• Kuntien väliset erot:

• Hyvinvoinnissa / pahoinvoinnissa ei suurta eroa

• Kahtiajakautuminen ja pahoinvointi kasvaneet pienellä joukolla

• Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrä ei ole vähentynyt

• Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen kysyntä on kasvanut selvästi aiemmasta

• Suurin kustannuksiin vaikuttava tekijä sijaishuollossa olevien lasten osuus.

• Sosiaalipalvelujen käytön ja kustannusten osalta erittäin suuria kunnittaisia eroja (413 €

- 1502€ / alle 18-vuotias). 

• Palvelujen kustannusten kasvu ei ole taittunut
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Pirkanmaa: Lasten ja perheiden palvelujen kustannusten ja toiminnan
jakautuminen vuonna 2017

62 456 000 €

Kustannukset n. 
12,5% maakunnan 
sote menoista
202 298 000€

139 842 000 €

Lähes 100 % lapsista ja nuorista

Noin 10 -20 % tarvitsee säännöllisesti 

tai pitkäkestoisesti

• Lastensuojelun kustannukset 

43 % kaikista lasten ja 

perheiden palvelujen 
kustannuksista. 

• Alaikäisistä kodin ulkopuolelle 

sijoitettuna 1,4 % ja 

lastensuojelun avohuollon 

asiakkuudessa 3,8 %. 

• Muut sosiaalihuollon 

kustannukset n. 11 %.
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Painopisteen siirto varhaisiin palveluihin

• Toimintakulttuurin muutos

• Monitoimijainen yhteistyö ja sovitut konsultointikäytännöt 

• Työntekijöiden työnkuvan laajentaminen

• Yhteistyö aikuisten palvelujen kanssa 

• Asiakastieto tulisi saada yhteiseen käyttöön

• Panostus sosiaalihuollon TKI-toimintaan

• Matala organisaatio - vastuu kustannuksista ja valta tehdä 

toimenpiteitä perustasolla – kustannustietoisuuden lisääminen 

• Tiedolla johtamisen työkalut käyttöön

• Johtaminen - Palkitseminen – Työnkierto

• Painopisteen siirto perhekeskustoimintamallin käyttöönottoon
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Perhekeskustoimintamallin palvelut  
Kokonaisvaltaista ja asiakaslähtöistä apua oikeaan aikaan



Koordinoitu asiakasohjaus 

silloin kun se on tarpeen!

• Nykyinen palvelujärjestelmä on sirpalemainen

• Päällekkäinen ja koordinoimaton (arviointi)työ aiheuttaa 
viivettä asiakkaan tarvitseman avun ja tuen tarjonnassa.

• Eri rekistereissä oleva tieto ei ole eri toimijoiden 
käytettävissä. 

• Apua on tarjolla kun se vain oikea-aikaista ja koohtaantuu
oikeisiin kohteisiin

• Psykososiaalisten palvelujen yhteistyö ja räätälöinti kuntoon 

• Räätälöinti on mahdollista, koska valtaosa lasten ja 
perheiden palveluista on liikelaitoksen palveluita.

• Lasten, nuorten ja perheiden palvelut eivät ole 
ongelmatilanteissa markkinatavaraa!
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Matkaa on vielä kohti toimivia ja pysyviä rakenteita ja johtamiskäytäntöjä



Master Chefin Visio ja Resepti Kohti Hyvinvoivia Perheitä

1. Edistetään lasten ja nuorten hyvinvointia noudattamalla lapsen oikeuksien sopimusta ja 

seuraamalla lapsen oikeuksien toteutumista

2. Rakennetaan vahvalla kumppanuudella asukaslähtöiset palvelukokonaisuudet lähelle

3. Parannetaan palvelujen laatua kohtaamalla koko perhe kokonaisvaltaisesti

4. Kavennetaan lasten ja nuorten hyvinvointi- ja terveyseroja tarjoamalla apua 

ennaltaehkäisevästi, oikea-aikaisesti ja matalalla kynnyksellä 

5. Kohennetaan tuotettavien palvelujen laatua satsaamalla asiantuntijuuteen ja jatkuvaa 

kehittymiseen

• Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiin kannattaa aina sijoittaa – sijoitettu euro tulee 
takaisin varmasti, mutta viiveellä!

• Tavoitteena nollatoleranssi pahoinvoinnille! Vertaa työsuojelu työpaikoilla.

Titta Pelttari


