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Ability –
osaaminen, kyky, 

kompetenssi

Integrity –
vakaus, eheys, 

johdonmukaisuus

Benevolence –
hyväntahtoisuus, 
halu toimia hyvin

it Lisää teksti napsauttamalla
Lisää teksti napsauttamalla

https://www.keski-uudenmaansote.fi/globalassets/ku-sote/kuvat/meidan-perheen-uusi-arki.pdf


Kokemuksia seurakuntien ja perhekeskusten yhteistyöstä
Helsingin hiippakunnassa

ONNISTUMISIA: Paljon alueellisten toimijoiden yhteisiä hankkeita 
(Perheet keskiöön -hanke, Perhepolku -
hanke Porvoossa, KaikkiAlla -hanke Sipoossa), 
aiempi verkostoituminen plussaa

HAASTEITA: korona-aika hidastanut yhteistyötä, rakennemuutos 
ja viestintä haastavat oikeiden ihmisten 
kontaktoimista, ymmärrys seurakunnan työstä 
vaatii työstämistä

Mari Mattsson / Helsingin hiippakunta31.5.2021



Alueelliset perhekeskuspäivät

Millaista perhekeskusta rakennamme yhdessä?

31.5.2021

LT, ylilääkäri Kaisa Kivistö
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri 

Perhekeskus – Lasten ja nuorten peruspalvelut

Oivalluksia yhteensovittavasta 
johtamisesta

25.5.2021
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Oivalluksia yhteensovittavasta 
johtamisesta
• Luo tavoitteet 

• Verkostoidu yli hallintorajojen 
• Kokoa paikalliset palveluja luovat yhteistyökumppanit yhteen

• Päällekkäiset tavoitteet vaativat johdon osallisuutta

• Viestintä
• Jaa tietoa ja informaatiota omassa organisaatiossa ja 

yhteistyökumppaneille

• Pidä fokus kirkkaana: lapset ja perheet keskiössä
• Tarpeenmukaiset, yhdenvertaiset ja lakisääteiset palvelut

• Yhteisten asiakasprosessien tarkastelu

LT, ylilääkäri Kaisa Kivistö, Eksote31.5.2021



Alueelliset perhekeskuspäivät 
25.5.2021

Itä-Uusimaa

Tulevaisuuden sote-keskus/Rakenneuudistus

Yhteensovittava johtaminen lapsi- ja perhepalvelujen näkökulmasta Itä-Uudellamaalla

Suunnittelija Jenni Nikander



Yhteensovittavan johtamisen-malli Itä-Uudellamaalla

• Itä-Uudellamaalla johtamisrakenteiden suunnittelu ja kehittäminen 
aluillaan => Sote-lainsäädäntö ohjaa toimintaa

• Tulevaisuuden sote-keskus-hankkeessa sekä 
Rakenneuudistushankkeessa tavoitteena luoda hyvä pohja 
yhteensovittavan johtamisen mallille

• Sote-hankkeiden tavoitteet linjassa yhteensovittavan johtamisen 
tavoitteiden kanssa

• Päämäärä yhteinen => Asiakkaan terveyden edistäminen ja 
hyvinvoinnin tukeminen
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Kehitystyö teemoittain Itä-Uudellamaalla yhteensovittavan johtamisen-mallin tueksi Itä-Uudellamaalla

31.5.2021

Sähköiset palvelut Tiedolla johtaminen
Alueellinen 
organisoituminen

HUS-Ohjaus

Itsearviointipalvelut

Chat

Etäkonsultaatio ja 
etävastaanotto

Talouden seuranta

Vaikuttavuuden mittarit

Toiminnan mittarit

Organisaatio

Taloushallinto

ICT

Lanu-mielenterveyspalvelut

Ikäihmisten hoitopolut

Akuutti

VammaispalvelutSähköinen perhekeskus Henkilöstöhallinto Tietojohtaminen ja HYTE

Rakenneuudistus-hanke



Kehitystyö teemoittain Itä-Uudellamaalla yhteensovittavan johtamisen-mallin tueksi Itä-Uudellamaalla

31.5.2021

Tulevaisuuden sotekeskus-hanke

Terveyspalvelut
Asiakasohjaus- ja 

neuvonta
Sosiaalipalvelut

Mielenterveys- ja 
päihdetyö

Lasten, nuorten ja 
perheiden palvelut

Asukkaat, 3-sektorin palvelut



31.5.2021

Kehitystyö teemoittain Itä-Uudellamaalla yhteensovittavan johtamisen-mallin tueksi Itä-Uudellamaalla
Tulevaisuuden sote-keskus/Rakenneuudistus

Lapset, 
nuoret ja 
perheet

Vaikuttavuuden   
arviointi

Palvelupolku-
kuvaukset

Asiakas-
segmentointi

Monituottaja-
malli

Alueellinen 
organisoituminen

Sähköiset työkalut

Monialaisen 
palvelutarpeen 

arviointi

Yhteiset 
toimintamallit

Alueellinen                  
ohjaus

Lapsivaikutusten 
arviointi

Vaikuttavuuden 
arviointi   

Siv-Sote-Järjestö-
yhteistyö



Kehitystoimenpiteet teemoittain Itä-Uudellamaalla yhteensovittavan johtamisen-mallin tueksi

31.5.2021 Etunimi Sukunimi

Matalan kynnyksen palvelut

Iltatoiminnan lisääminen

Hyvät menetelmät 
käyttöön/käytön 
laajentaminen

Sähköiset palvelut

Hoitopolkujen
kuvaaminen

Vaikuttavuuden mittarit

Toiminnan mittarit

Lapset, nuoret ja 
perheet

Terveys
Hyvinvointi

Masentuneiden ja 
ahdistuneiden lasten ja 
nuorten interventiot

Palvelut hajanaisia ja 
käytänteet eroavat 
toisistaan alueellisesti

Painopiste korjaavissa 
palveluissa

Hyvinvointi- ja 
terveyserot 
lisääntyneet

Vaikuttamattomien 
menetelmien käyttö

Hajanainen 
kehittämistyö

Varhainen tuki

Oikea-aikainen tuki

Yhteistyö järjestöjen ja 
sivistystoimen kanssa

Vaikuttavuutta ei 
ole arvioitu

Lisää koulutusta menetelmien 
käyttöön



SoTe- Siv- yhteistyön kehitystoimenpiteet Itä-Uudellamaalla 1/2

• Paljon työtä on jo tehty,  mutta toimet olleet edelleen riittämättömät

• Tunnistetaan segmentti- ja kärkikohtaisesti keskeiset yhdyspinnat ja laaditaan 
toimenpiteet yhteistyön ja tiedon jakamisen ja kulun sujuvaksi toteuttamiseksi, 
mahdollistetaan yhteiskehittäminen ja integraatio merkittävissä kehityskohteissa

• Kartoitetaan alueiden nykyiset toiminnan mittarit ja käytössä olevat järjestelmät 
sote-keskusten sekä perhekeskustoiminnan palveluissa

• Tuotetaan seurantamittarit lapsi- ja perhepalveluihin ulottuen sosiaali- ja 
terveydenhuollon lisäksi oppilashuollon toimintaan

• Tul-Sote-hankkeen myötä kehitetään yhteistyömalleja sivistystoimen, 3-sektorin 
ja yksityisten palveluntuottajien kanssa

• PTH ja ESH eivät tee riittävästi yhteistyötä yhteisten asiakkaiden osalta. PTH, 
sosiaalihuolto ja sivistyspalvelut kaipaavat toiminnan integrointia erityisesti 
nuorten psykososiaalisten palveluiden osalta

31.5.2021



SoTe- Siv- yhteistyön kehitystoimenpiteet Itä-Uudellamaalla 2/2

• Lisää koulutusta ja infoa perheille ja ammattilaisille (mm. opettajat, varhaiskasvatus: 
palveluvalikoima, hoitopolut, menetelmät)

• Varhaisen tunnistamisen keinot  => Tietoa lisää sivistystoimeen ja perheille: 
Masennus/Ahdistus

• Vanhemmuuden tukeminen yhdessä => Varhainen tuki=> Lisää keinoja ja menetelmiä 
tarvitaan lisää=> Koulutusta

• Lisää moniammatillisia tapaamisia säännöllisemmin

• Kansallisen sähköisen perhekeskuksen potentiaalin hyödyntäminen => Palvelujen koonti, 
yhteydenotot, informaatio, palveluohjaus

• Kehitystoimet/suunnittelut enemmän esiin, lisätään läpinäkyvyyttä ja hyödynnetään 
moniammatillisuutta => Sivistystoimi aktiivisemmin mukaan palvelujen kehittämistyöhön 
lape-palveluissa ja lape-palvelut aktiivisemmin sivistystoimen kehittämistyöhön mukaan

• Lisää resursseja!
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