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LUKIJALLE
Toimintakulttuurin muutos on yksi lapsi- ja perhepalveluiden kehittämishankkeen (LAPE) päätavoitteista. Sen
ytimessä on muutos kohti lapsen oikeuksien edistämistä kaikessa toiminnassa. Toimintakulttuurin hallinnossa
ja päätöksenteossa halutaan uudistuvan lapsen oikeuksiin ja tietoon perustuvaksi.
Tietoperustaisuuden ja tiedolla johtamisen liittäminen toimintakulttuurin muutokseen on niin ikään tärkeä
tavoite. Tietoa tarvitaan luotettavan, kattavan ja pitkäjänteisen tietoperustan muodostumiseen lasten, nuorten
ja perheiden elämästä. Tietoa tarvitaan myös vaikuttavuuden osoittamiseen.
Tietoa tulisi nykyistä useammin saada lapsilta, nuorilta ja perheiltä itseltään! Etelä-Pohjanmaan LAPE:n
osahankkeessa olemme halunneet tarkastella lapsen oikeuksien ja tietoperustaisuuden soveltamista sosiaalija terveydenhuollon, varhaiskasvatuksen ja koulun sekä järjestöjen ja seurakunnan lapsi- ja perhepalveluissa.
Eri tahojen välinen yhteistyö on tärkeää lapsen oikeuksien edistämisessä ja tietoperustaisessa toiminnassa.
Osahankkeen Muutoksen tuki -asiantuntijafoorumeissa eri aloilta ja eri puolilta maakuntaa muodostettu
asiantuntijaryhmä on ”tutkaillut” eri lähteistä saatavissa olevaa tietoa ja pohtinut sen soveltamismahdollisuuksia. Opas kertoo tämän työn tuloksista. Näkökulma on työyhteisöjen toiminnassa ja arkipäivän
työssä. Haluamme nostaa esille sitä työtä, mitä työyhteisöissä jo tehdään lapsen oikeuksien edistämisessä ja
tietoperustaisuuden hyödyntämisessä. Lisäksi olemme halunneet pohdiskella, mitä lapsen oikeuksien
edistämiseen tähtäävä tietoperustaisuus voisi tarkoittaa eri sektoreilla ja niiden yhdyspinnoilla, lapsi- ja
perhepalveluiden työarjessa. Toivomme, että opas kuluu LAPE-toimijoiden käsissä.
Lämpimät kiitoksemme Muutoksen tuki -foorumin osallistujille, foorumissa vierailleille asiantuntijoille sekä
Etelä-Pojanmaan LAPE-hankkeen asiantuntijoille!
Kiitos myös valtakunnallisen LAPE-hankkeen asiantuntemuksesta, jota materiaalien ja koulutuspäivien muodossa olemme voineet hyödyntää.

Päivi Rinne
Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Anne Saarijärvi
SONet Botnia
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Toimintakulttuuria muuttamaan!
Toimintakulttuuri heijastaa asioita, joita pidetään
tärkeinä ja joiden saavuttaminen organisaatiossa
halutaan varmistaa. Esim. lasten, nuorten ja
perheiden näkökulman huomioiminen.
Toimintakulttuuria luodaan lainsäädännöllä, ohjeilla
ja linjauksilla, mutta myös ihmisten sisäistämillä
epävirallisilla toimintatavoilla.
Toimintakulttuuri siirtyy ääneen lausumattomina
vuorovaikutuksen tapoina työntekijältä toiselle,
asiakastilanteisiin ja yhteistyösuhteisiin.
On tärkeää pysähtyä tarkastelemaan, minkälainen
toimintakulttuuri omassa organisaatiossa vallitsee,
sillä siinä eläminen saattaa muodostua itsestäänselvyydeksi ja ainoaksi tavaksi toimia.
LAPE-hankkeessa toimintakulttuuria kehitetään mm.
hyödyntämään lapsivaikutusten arviointia, lapsibudjetointia sekä perheystävällisen työpaikan
konseptia.
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Toimintakulttuurin muutos tarkoittaa
• näkökulman muutosta ja tahtoa huomioida
toiminnassa uusia elementtejä
• vuorovaikutuksen tapojen ja toimintaprosessien
liikauttamista uuteen asentoon
• kaikkien organisaation jäsenten tahtoa muuttaa
toimintaansa samaan suuntaan
• uusien toimintatapojen konkretisoimista ja toimivuuden varmistamista
• muutoksen tekemistä suunnitelmallisesti ja kaikki
toimijat muutokseen osallistaen

Lapsen oikeudet ja lapsilähtöisyys
YK:n lapsen oikeuksien sopimus (LOS) on kaikkia alle
18-vuotiaita lapsia koskeva ihmisoikeussopimus, joka
luettelee lapsille kuuluvat ihmisoikeudet ja asettaa
valtioille ensisijaisen vastuun toteuttaa ne. Ratifioimalla sopimuksen valtio sitoutuu muuttamaan
lakinsa ja toimintansa sopimusta vastaaviksi (Suomessa 1991)
Sopimuksessa on neljä yleistä periaatetta:
syrjimättömyys, lapsen edun huomioiminen, oikeus
elämään ja kehittymiseen sekä lapsen näkemysten
kunnioittaminen. Lapsen oikeuksien toteutuessa lapset saavat kasvaa ja käydä koulua terveenä, pelkäämättä väkivaltaa ja riistoa.
Lapsen tulee olla oikeuksien haltija. Lasten suojelusta
tulee siirtyä lapsen oikeuksien suojeluun. Lapsen
tulisi olla aktiivinen osallistuja omaa elämäänsä
koskevassa päätöksenteossa.

Lapsilähtöisyys tarkoittaa pyrkimystä kuulla ja
ymmärtää lasta. Lapsen kasvua tuetaan ja
aktivoidaan lapsen ja nuoren kehitysvaiheisiin
perustuvasta tiedosta ja havainnosta käsin. Lasten
kykyihin, potentiaaleihin ja lahjakuuden moninaisuuteen uskotaan.
Aikuinen tukee lapsen kasvun prosessia ja kantaa
oman vastuunsa. Tässä prosessissa lapsi on aktiivinen
toimija, jonka kiinnostuksen kohteet suuntaavat
toimintaa. Aikuinen on oppivassa vuorovaikutuksessa
lapsen kanssa.
Lapsilähtöiset palvelut vahvistavat lapsen ja nuoren
kehitystä sekä suojaavat hyvinvointia.
Lapsikäsitys ja lapsilähtöisyys eivät ole asioita, jotka
voidaan toimeksiannolla määrätä toteutettavaksi. Ne
syntyvät henkilökohtaisen tiedostamisprosessin
tuloksena. [1]

https://www.unicef.fi/lapsen-oikeudet/lapsenoikeuksien-julistus/
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Osallisuutta lapsi- ja perhepalveluihin
Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman tavoitteena on tuottaa nykyistä lapsi- ja perhelähtöisemmät, ennaltaehkäisevät ja vaikuttavat palvelut.
Palveluiden halutaan vastaavan nykyistä paremmin ja
oikea-aikaisesti lasten, nuorten ja perheiden
tarpeisiin. Lapsen edun ja oikeuksien, samoin kuin
vanhemmuuden tuen halutaan toteutuvan.
Lapsi- ja perhelähtöisyys edellyttää tietoa perheiden
monimuotoisuudesta, tietoa lasten ja perheiden tarpeista, elämästä ja kokemuksista.
Ks. LAPE-muutosohjelma:
https://stm.fi/hankkeet/lapsi-ja-perhepalvelut
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Palvelujen kehittämisessä tulee kuulla lasten ja
perheiden omia ideoita, huomata asioita joita he itse
pitävät tärkeinä ja toimia tavoilla, jotka ovat
mielekkäitä heidän arjessaan.
Lapsi, nuori tai vanhempi voi osallistua kehittämistyöhön kertomalla näkemyksistään, antamalla
konsultaatiota kehittämiseen esim. asiakasraadissa,
toimimalla kehittäjäkumppanina ja osallistumalla
päätöksentekoon. [2]
Lapsista, nuorista ja perheistä löytyy runsaasti tietoa
ja heidän äänensä halutaan saada kuuluville yhä
useammin. Mielipiteen kysyminen alle kouluikäisiltä
on yhä edelleen harvinaista.

Tietotuotannon ja
tiedolla johtamisen
merkitys LAPE:ssa
Tietoperustaisuus liittyy mm. tiedolla johtamiseen
sekä tutkittuun tietoon perustuvan toiminnan
kehittämiseen.
Jokainen on tiedon havainnoija, analysoija ja tuottaja. On välttämätöntä, että palvelujen kehittämiseen
tähtäävä tieto kulkee monisuuntaisesti ja että sitä
tarkastellaan yhdessä.
Lapsi-, nuoriso- ja perhepalveluissa tarvittavaa
hyvinvointitietoa tuotetaan ja saadaan monista
lähteistä. Monesti puhutaan jopa tietotulvasta ja
tiedon sirpaleisuudesta, kun parhaimmillaan erilaiset
tiedon muodot kuitenkin täydentävät toisiaan.
Uusien palvelurakenteiden kehittyessä hyvinvointitiedon tuottaminen ja hyödyntäminen muodostuvat
entistä tärkeämmäksi ja onkin tärkeää sopia
yhtenäisistä tiedontuotannon ja -hyödyntämisen tavoista.
Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman (LAPE)
tavoitteet edellyttävät sivistystoimen, sosiaali- ja terveystoimen, järjestöjen sekä yksityisten toimijoiden
kumppanuutta niin kunnan kuin maakunnankin
tasolla. LAPE-työn tärkeänä tavoitteena on tuottaa
lapsi-ja perhelähtöistä sisältöä ja rakenteita
maakunta- ja soteuudistukseen.

Koottaessa ja analysoitaessa tietoja, tulee kuitenkin
aina varmistaa tiedon kattavuus, saatavuus sekä
lapsi- ja nuorisolähtöisyys. Eli on tärkeää käyttää
myös lapsilta ja nuorilta itseltään kerättyä tietoa ja
näin varmistaa lasten, nuorten ja lapsiperheiden
osallisuutta tiedontuotannossa. [3]
Lainsäädäntö velvoittaa aikuisia esimerkiksi kunnissa, kouluissa sekä sosiaali- ja terveyspalveluissa
selvittämään lasten omat näkemykset kuntalaisina,
oppilaina ja asiakkaina. YK:n lapsen oikeuksien
sopimus takaa kaikille alle 18-vuotiaille oikeuden
kertoa mielipiteensä ja tulla kuulluksi. Sopimus velvoittaa aikuisia selvittämään lasten mielipiteet ennen
kuin he tekevät lapsia koskevia päätöksiä.
Kansallinen LAPE -ohjausryhmä on linjannut, että
tavoitteiden saavuttaminen edellyttää asiakasryhmäkohteisia välineitä tietoon perustuvaan johtamiseen. Koska tiedolla pitää pystyä kuvaamaan mm.
eri tilanteissa olevien lasten, nuorten ja perheiden
palvelujen vaikuttavuutta, tarvitaan laadukkaan
asiakastyön tueksi johdolta selkeästi vastuutettua
kokonaisuuksien seurantaa.
Lapsi- ja perhelähtöinen tiedontuotanto on edellytys
vaikuttavien palvelujen toteutukselle. Lapsen, nuoren
ja perheen aiempaa kokonaisvaltaisempi ja lapsi- ja
perhelähtöisempi auttaminen ja tukeminen ovat
paljolti riippuvaisia myös yleiseen toimintakulttuuriin
ja resursointiin liittyvistä kysymyksistä, joita tulisi
uudistuksessa varmistaa. [4]
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Erilaisen tiedon ja näytön käyttö on
tietoperustaisuuden edellytys
Yhteensovittavassa ja ennakoivassa johtamisessa ja
muussa toiminnassa pyritään käyttämään näyttöön
perustuvia menetelmiä, yhtenäistämään organisaation/yksikön toimintaa ja lisäämään myös
henkilöstön toiminnan vaikuttavuutta sekä osaamista, jotta palveluiden käyttäjät saisivat saman tyyppisen avuntarpeeseen saman tasoista apua.
Organisaatioiden tulee käyttää toimintatapoja,
joiden tiedetään tukevan lapsen ja nuoren kehitystä
sekä perheen hyvinvointia ja terveyttä. Johtajien ja
asiakastyöntekijöiden tulee huolehtia siitä, että
toimintatavat perustuvat näyttöön niiden toimivuudesta, tehokkuudesta ja vaikuttavuudesta.
Asiakastyössä näyttöön perustuva toiminta on sitä,
että yksittäistä lasta, nuorta ja perhettä koskevassa
päätöksenteossa ammattilaiset käyttävät parasta
saatavilla olevaa tunnettua tietoa, jota kokemuksensa ja ammattitaitonsa perusteella yhdistelevät
asiakaskohtaisesti.
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Johdon tulee puolestaan huolehtia sopivien
menetelmien ja tarvittavan tiedon levittämisestä
työntekijöiden tietopohjan samansuuntaisuuden
varmistamiseksi.
Myös johtamisen odotetaan perustuvan näyttöön,
vaikka kaiken takana ovat aina myös arvot.
Johtamiseen tarvitaan tietoa alueen lasten, nuorten
ja perheiden hyvinvoinnista, terveydestä sekä
palveluista ja palvelutarpeista sekä palvelujen
käytöstä. Lisäksi tulee tuntea toimintaympäristöä ja edellytyksiä (mm. resurssit, lainsäädäntö, lapsivaikutusten arviointi jne.) sekä toimintayksikön
johtamisstrategiat ja -käytännöt ml. kansalliset
suositukset, katsaukset, tutkimukset, tilastot,
lausumat ja myös vertaisoppiminen. [5]

Kokemus ja tieto johtamisesta
Alan käytännön tuntemus

Tieto kunnan lapsista,
nuorista ja perheistä
sekä palveluista
Palvelujen tarpeisiin
vastaavuus ja
riittävyys
Odotukset palveluilta

NÄYTTÖÖN
PERUSTUVA,
ENNAKOIVA
JOHTAMINEN

Tieto vaikuttavista ja
hyvistä käytännöistä:
suositukset,
järjestelmälliset
katsaukset ym.
Tutkimukset,
Benchmarking-,
seuranta- ja laatutieto,
hyvät käytännöt

Kyky erilaisen tiedon käyttöön ja
yhdistämiseen päätöksenteossa
Tieto toimintaympäristöstä ja edellytyksistä
Toimintaympäristö ja –politiikka
Toimintaprosessit ja palvelut
Henkilöstö ja muut voimavarat
Organisaation kyky muutoksiin
Kansalliset linjaukset

PALVELUJÄRJESTELMÄN
JULKILAUSUTUT JA PIILOISET ARVOT

Kuvio: Erilaisen tiedon ja näytön
käyttö johtamisessa kunnassa.
(Mukaellen Perälä ym. 2012).
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Tiedonhallinnan prosessimalli tiedon
hankinnan ja hyödyntämisen havainnollistajana
Tiedonhallintaan kehitetty syklinen prosessimalli [6] muodostuu erillisistä ja läheisesti toisiinsa liittyvistä
toiminnoista. Mallin lähtökohtana on mukauttamisen vaihe, joka luo uutta tietoa ja käynnistää toimintaympäristön muutoksen.
Prosessimallin eri vaiheisiin on hahmotettu niihin liittyviä ja niissä ratkaistavia kysymyksiä. Malli on
hyödynnettävissä tiedonhallinnan kokonaisuuden hahmottamiseksi mm. integroitavia palveluja sekä niiden
asiakasprosesseja mallinnettaessa. [7, 8]
Tässä oppaassa tarkastelemme erityisesti tiedon hankinnan, jakamisen ja hyödyntämisen sisältöjä
käyttäjälähtöisen toiminnan lisäämiseksi palveluita kehitettäessä.
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TIEDONTARPEIDEN
TUNNISTAMINEN
- Mitä tietoa tarvitaan?
- Miksi tietoa tarvitaan?
- Mihin tietoa tarvitaan?
- Miten tietoa hyödynnetään?

TIEDON HANKINTA
- Mistä tietolähteistä
tietoa hankitaan?
- Miten valitaan
merkityksellinen tieto?

TIEDON ORGANISOINTI JA VARASTOINTI
- Minkälaiset sähköiset ratkaisut vastaavat
tiedon organisoinnin ja varastoinnin tarpeisiin?
- Minkälaiset sähköiset ratkaisut ovat mahdollisia?
- Minkälaiset muut ratkaisut ovat mahdollisia?

TIETOTUOTTEIDEN JA
PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN
- Minkälainen tieto on
käyttäjälle merkityksellistä?
- Millä tavoin tiedon käytettävyyttä voidaan parantaa?
- Minkälaisilla palveluilla
vastataan käyttäjän
tiedontarpeisiin?

TIEDON HYÖDYNTÄMINEN
- Millä tavoin tiedon hyödyntämistä
organisaatiossa tuetaan ja edistetään?
- Minkälaisen sosiaalisen ja vuorovaikutteisen
prosessin kautta lisätään ymmärrystä tiedon
merkityksestä käytännön toiminalle?
- Minkälaisten prosessien avulla tieto viedään
osaksi käytännön toimia?

TOIMINNAN MUKAUTTAMINEN

TIEDON JAKAMINEN
- Minkälaiset tiedon
jakamisen välineet, jakelukanavat ja formaatit ovat
yhteensopivia käytännön
kanssa?

Kuvio:
Tiedonhallinnan prosessimalli
(Mukaellen Choo 1995).

11

TUTKAPISTEET

12

Tietoperustainen ja lapsen
oikeuksia edistävä
toimintakulttuuri on
yhteinen tavoite
Tietoperustaisen ja
lapsen oikeuksia
edistävän toimintakulttuurin toteutumista
arvioidaan ja seurataan

Arkipäivän toiminta
on tietoperustaista ja
lapsen oikeuksia
edistävää

Tietoperustaisen ja
lapsen oikeuksia
edistävän toimintakulttuurin
suunnitelma on
konkreettinen

Lapsen oikeuksien
edistämisessä käytetään
monipuolista tietoa
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Lapsen oikeuksia
edistävän ja
tietoperustaisen
toimintakulttuurin
TUTKAPISTEET
Toimintakulttuurin muutosta voi varmistaa
suunnitelmallisella toiminnalla.
Muutoksen tuki –foorumin asiantuntijaryhmä
on ”tutkaillen” sanoittanut muutoksen
vaatimia tekijöitä ja hyviä käytäntöjä monialaisiin lapsi-, nuoriso- ja perhepalveluihin.
Erityisesti on kiinnitetty huomiota muutoksen
soveltamiseen monialaisessa työarjessa.
Tutkapisteiksi nimettyjen näkökulmien avulla
voi pysähtyä tarkastelemaan toimintaa
muutosprosessin eri vaiheissa.
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TOMU
Toimintakulttuurin muutos kohti lapsen
oikeuksia edistävää ja tietoperustaista
toimintaa

SUUNTAVILKKU
Vinkki toimintakulttuurin muutoksen
edellyttämien toimien tarkastelemiseen

ASKELMERKKI
Vinkki käytännön toimista, joita
toteuttamalla voi ponnistaa kohti
muutosta
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1. TIETOPERUSTAINEN JA LAPSEN OIKEUKSIA
EDISTÄVÄ TOIMINTAKULTTUURI ON YHTEINEN TAVOITE
SUUNTAVILKUT
Toimintakulttuurin muutosta edistävät (TOMU) -tavoitteet
- on asetettu yhdessä
- on paikannettu valtakunnallisen ja alueellisen kehittämisen kokonaisuuteen
- ovat selkeät ja ne ovat saavutettavissa
- näkyvät organisaation eri tasoilla, eri henkilöiden työssä ja eri organisaatioiden
yhteistyössä
Tietoperustaisuuden ja käyttäjälähtöisyyden sisältö on yhteisesti ymmärretty

ASKELMERKIT
Pohtikaa toimintakulttuurin muutoksen tarvetta työyhteisössänne. Varmistakaa, että
palvelujen käyttäjien sekä eri tehtävissä toimivien näkemykset tulevat kuulluksi.
Kartoittakaa tietoperustaisuuden nykytila. Minkälaisia tiedonlähteitä käytetään ja
minkälaisia tiedontuottajarooleja on olemassa. Tutustukaa lapsi- nuoriso- ja
perhelähtöisyyteen liittyvään tietoperustaan.
Keskustelkaa miten lapsi-, nuoriso- ja perhelähtöisyys näkyy työyhteisössänne ja
minkälaiset toimintatavat sitä tukevat.
Rakentakaa visio ”johtotähti” , mitä kohti koetaan merkityksellisenä työskennellä.
Sanoittakaa miltä toiminta näyttää kun ensimmäiset tavoiteltavat muutokset ovat
tapahtuneet. Missä se näkyy?
Asettakaa asiantuntijoiden ja palvelunkäyttäjien arviot dialogiseen vuoropuheluun
palvelutarpeiden tunnistamiseksi ja palvelujen osallistavaksi yhteiskehittämiseksi
Kirjatkaa toimintakulttuurin muutoksen tavoitteet organisaation strategiaan ja
toimintasuunnitelmiin.
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”onko meillä valmius nähdä erilaisia näkökulmia”
”oman ajattelu pitää ohjelmoida uudelleen”
”lapsi johtotähtenä ja yhteisön arvona”

”työntekijöiden tietoa pitää kuunnella”
”kenen tietoa käytämme”
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2. TIETOPERUSTAISEN JA LAPSEN OIKEUKSIA
EDISTÄVÄN TOIMINTAKULTTUURIN SUUNNITELMA
ON KONKREETTINEN
SUUNTAVILKUT
Toimintakulttuurin muutokselle on laadittu aikataulu ja TOMUTUS-toimet on
vaiheistettu
Toimintakulttuurin muutos näkyy johtamisessa ja siihen suhtaudutaan suopeasti
Toimintakulttuurin muutoksen edellyttämät vastuut, rakenteet ja resurssit on
määritelty
Toimintakulttuurin muutoksen edellyttämät toimet ovat realistisesti saavutettavissa
Toimintakulttuurin muuttuessa löydetään käytäntöjä, joista voidaan luopua

ASKELMERKIT
Aikatauluttakaa TOMUTUS-toimet vuosisuunnitelmaan tai vuosikelloon
Varmistakaa, että tavoitteet konkretisoituvat palveluprosesseissa ja eri työntekijöiden tehtävissä
sellaisella tavalla, jonka he näkevät
mahdolliseksi toteuttaa
Viestittäkää lapsille, nuorille ja perheille muutoksista,
joita olette päättäneet tavoitella ja kysykää heidän
mielipidettään kehittämistoimien suunnasta
On tärkeää huomata pienetkin TOMU-pyrkimykset
ja kannustaa jatkamaan!
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”esimiehen innostus”
”päättäjien tuki,
arvostus ja ymmärrys”
”työmuodolle on sijaa”

”toimintakulttuurin muutokseen tarvitaan
aikaa, työkiireen vähentämistä ja priorisointia”
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3. LAPSEN OIKEUKSIEN EDISTÄMISESSÄ
TARVITAAN MONIPUOLISTA TIETOA
SUUNTAVILKUT
Keskeiset tiedonlähteet on tunnistettu, ne ovat kaikkien tiedossa ja saatavilla
Kaikenlaisen tiedon hyödyntämiseen kannustetaan ja tiedonlähteet nähdään toisiaan
täydentävinä
Työyhteisön jäsenillä on käytössään työnsä kannalta olennainen tieto
Tieto vaikuttaa toimintaan ja päätöksiin.
Tietoa käsitellään yhteistyökumppaneiden kesken, verkostoissa ja vanhempien
kanssa.

ASKELMERKIT
Nimetkää lapsen oikeuksien toteutumisen kannalta olennaiset tietolähteet.
Rakentakaa toimintatapa, jolla tieto järjestetään vaivattomasti saavutettavaksi, esim.
”työyhteisön tietokirjasto” linkit ja dokumentit pilvessä
Vahvistakaa toimintakulttuuria, jonka mukaan tietoperustaisuus, tiedon hankinta, sen
tuottaminen ja siitä keskusteleminen nähdään arvokkaana työn sisältönä
Edistäkää sellaisten rakenteiden syntymistä, jotka mahdollistavat keskustelun,
pohdinnan, ajatusten vaihdon ja avoimen keskustelun
Rohkaiskaa työyhteisön jäseniä tuomaan esille omia havaintojaan ja vahvistakaa
heidän rooliaan tiedon tuottajana
Avatkaa erilaisia väyliä kokemustiedon ilmaisemiselle ja viekää sitä eteenpäin
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”tutkimustiedon ja kokemusten jakaminen”
”Jututtamot & Puimalat”
”avoin data käyttöön…lait huomioiden”
”lapset ja perheet osaksi prosessia”
”myös ruohonjuuritason työntekijät
mukaan asiakkaiden arjen tuntijoina”
”verkostodialogit”
Miltä kehittämistarpeet näyttävät
tilastojen ja indikaattorien valossa?
Minkälaisia asioita barometritieto
kertoo ilmiön ajankohtaisista
piirteistä? Minkälaista tutkimustietoa on löydettävissä eri
asiantuntijuusalueilta? Minkälaista
asiakaspalautetta on saatu ja minkälaisia
kehittämisehdotuksia palveluiden
käyttäjät tuovat esille?
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4. ARKIPÄIVÄN TOIMINTA ON TIETOPERUSTAISTA
JA LAPSEN OIKEUKSIA EDISTÄVÄÄ
SUUNTAVILKUT
Toimintakulttuurin muutoksen toteuttamiseksi on olemassa työvälineitä, toimintamuotoja ja palveluita
TOMU-toimet on sisällytetty tehtäväkuviin ja vastuisiin
Toimintakulttuurin muutosta tuetaan sovituilla rakenteilla ja tarkoituksenmukaisella
teknologialla
Palvelujen toteuttamista peilataan lasten, nuorten ja perheiden ilmaisemiin
kokemuksiin
Työyhteisön jäsenet sanoittavat ja jakavat havaintojaan palvelujen
tietoperustaisuudesta ja lapsen oikeuksien edistämisestä
Asiakastapaamisissa, työyhteisössä ja yhteistyössä rinnakkaisorganisaatioiden kanssa
annetaan tilaa kokeiluille
Uusia toimintatapoja pidetään esillä ja niistä tiedotetaan riittävästi

ASKELMERKIT
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Ottakaa tietoperustaisuus ja lapsen oikeuksien edistäminen kehityskeskustelujen ja
toimintasuunnitelmien teemaksi
Rohkaistukaa sanoittamaan hyviksi havaitsemianne toimintatapoja ja ottamaan
käyttöön välineitä niiden jakamiseen, esim. pienet videotallenteet
Käyttäkää tiedon keruussa ja tulkinnassa asiantuntijatiedon rinnalla systemaattisesti
kokemustietoa
Ideoikaa kokemustiedon keräämisen malleja, joilla tavoitetaan erilaisten
käyttäjäryhmien näkemykset
Ottakaa lapsen oikeudet ja osallisuus tapaamisten ja kokousten johtotähdeksi, vaalikaa
intoa toimia toisin kuin olette tottuneet ja mitä tiedätte odotettavan. Osallistava
toimintatapa kannattaa ottaa puheeksi ja käyttöön
Sisällyttäkää toimintakulttuurin muutosta kuvaavia otsikoita asiakirjoihin ja ottakaa
käyttöön osallistava kirjaaminen

”Palautteet, itsearviointi ja kehityskeskustelut!”
”keskusteluyhteys ja kuulluksi tulemisen merkitys”
”jonkun otettava koppi kokonaisuudesta, ettei asiakas jää yksin”
”huomioi niin sanavalmiit vaikuttajat kuin myös henkilöt,
joilla on vain vähän tottumusta tai mahdollisuuksia omien
näkemystensä esittämiseen”

Tomu-pankki
Lape-tulokset
Hyvät käytännöt
Pahat käytännöt
Innokylä
Blogi, Vinkkivihko

23

5. TIETOPERUSTAISEN JA LAPSEN OIKEUKSIA
EDISTÄVÄN TOIMINNAN TOTEUTUMISTA SEURATAAN
JA ARVIOIDAAN
SUUNTAVILKUT
Seurannan ja arvioinnin rakenteet ovat vakiintuneita ja tunnistettavia
Seurannan ja arvioinnin toteuttajat, tiedonlähteet ja toteuttamistavat ovat tiedossa
Toimintakulttuurin muutos on kirjattavissa asiakirjoihin, esim. tuloskortteihin
Seurattavaksi sovitun tiedon hyödyntäminen on systemaattista
Organisaation tiedontuotannolle on suunniteltu selkeät tavoitteet

ASKELMERKIT
Sopikaa yhteiset periaatteet LAPE -tietoperustaisuutta huomioivan toiminnan
dokumentointiin ja kirjaamiseen
Kerätkää asiakaspalautteet monipuolisesti eri ikäryhmät huomioiden. Käyttäkää sekä
määrällistä että laadullista palautetta.
Kehittäkää systemaattinen toimintatapa seurantaa varten
Tehkää palautteiden ja havaintojen perusteella yhteisiä johtopäätöksiä palvelujen
kehittämiseksi
Juurruttakaa tapahtunut muutos organisaation arkiseksi toiminnaksi
Tiedottakaa uusista käytännöistä avoimesti – brändätkää TOMUTUS!
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”palautteet kehittämistä suuntaamaan!”
”käyttäjäneuvostot ja asiakasraadit ketteriksi”
”Digiloikka -tekniikka avuksi”

Tilastot
Indikaattorit
Tuloskortit
Hyvinvointikertomus
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Monipuolista tietoa hyödyntämään
Tietoa voidaan ryhmitellä eri näkökulmista.

Tavoitteena on

Hyvinvointitietoa on totuttu tarkastelemaan kolmiomallin mukaan tilastollisen, kokemuksellisen ja
asiantuntijoiden tuottaman tiedon yhdistelmänä. [9]

• lisätä tiedon käyttöä ja tehdä siitä suunnitelmallista

Asiakastiedon tietoperusta voidaan ryhmitellä esim.
tutkimukseen ja teoriaan, asiantuntijatietoon ja
intuitioon, formaaliin tietoon, asiakkaan tietoon ja
ammattietiikkaan. [10,11]
Muutoksen tuki –foorumissa olemme tarkastelleet
barometrien tuottamaa tietoa, tilastollista- ja
indikaattoritietoa, tutkimustietoa ja kokemustietoa.
Foorumin osanottajat ja vierailevat asiantuntijat ovat
tuoneet monialaisen asiantuntijatietonsa keskusteluun.

• pohtia erilaisten tiedonlähteiden hyödynnettävyyttä
ja tarkoituksenmukaista käyttötapaa
• löytää tapoja tiedon soveltamiselle työyhteisöissä
• tiedostaa erilaisten tiedonlähteiden toisiaan täydentävä rooli
• kannustaa työyhteisön jäseniä, asiakkaita ja kansalaisia toimimaan tiedon tuottajina omasta näkökulmastaan.
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BAROMETRITIETO
Kenen toimesta ja miten
barometrityyppistä tietoa
organisaatiossani kootaan,
analysoidaan, tulkitaan
ja seurataan?
Mitä barometrien kautta saatavat
tulokset merkitsevät johtamisessa,
strategisessa suunnittelussa tai
asiakastyössä?
Seurataanko valmiita kansallisia,
alueellisia tai substanssikohteisia
barometreja? Onko kehitetty myös
omia barometreja?

TIEDON LUONNE
Barometrit ovat säännöllisesti toistuvia, ajankohtaan sidottuja tutkimuksen, kehittämisen ja
tiedontuotannon välineitä
• tuottavat kumuloituvaa tietoa valituista teemoista
ja nostavat ilmiöitä/ teemoja keskusteluun
• merkitys syntyy parhaiten omaan kokemuspiiriin
tulkittuna ja sovellettuna
• toimivat strategisen kehittämisen ja johtamisen
sekä laatutyön välineenä
• tietoa voidaan hyödyntää palvelujen
suunnittelussa ja kehittämisessä
• tuottavat tarvittavaa avaintietoa suoraan
maakunnan kehittämiseen/sote-kehittämiseen ja
strategiseen suunnitteluun sekä eri toimintojen
painopisteiden valintaan
• säännöllisesti toistettuina mahdollistavat vertailun
sekä myös ennakoinnin (ns. hiljaiset signaalit) ja
ovat hyödynnettävissä mm. hyvinvointikertomustyöskentelyssä
• erityyppisten uusien barometrien kehittäminen on
mahdollista myös työyhteisöissä ja organisaatioissa
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HYVÄT KÄYTÄNNÖT
Yhteistä tulkintaa ja kokemustietoa
asiantuntijatiedon rinnalle
• barometritulosten yhteispohdintaa ja -analysointia
sekä jalkauttamista edistetään järjestämällä
alueellisia tai organisaatiokohtaisia
keskustelutilaisuuksia
• barometrien ilmaisemia näkemyksiä ”suodatetaan”
konkreettisiksi kehittämistavoitteiksi lasten ja
perheiden hyvinvointia tuettaessa ja palveluja
uudistettaessa
Barometritulosten ristiinpölyttäminen ja
yhteistyön käynnistäminen
• sivistys-, sosiaali- ja terveysalan sekä seurakunta- ja
järjestötoimijoiden monialaista yhteistyötä
edistetään barometrituloksia yli organisaatiorajojen
tarkastelemalla
• Toteutetaan yhteisiä kokeiluita mm. seurakuntien
ja kuntien välillä

Barometrit systemaattiseksi osaksi
tiedontuotantoa ja -seurantaa
• erilaisten barometrien kautta saatavan tiedon
käsittelyä ja seurantaa systematisoidaan
• tietoa hyödynnetään palvelujen suunnittelussa ja
kehittämisessä
• toimeenpanosuunnitelmat aikataulutetaan
tarvittavien jatkotoimenpiteiden toteutumiseksi
Alueelliset barometrikehittelyt
• alueella jatketaan barometrien ja erilaisten
mittaristojen kehittämistä, esim. hyvinvointia ja
palveluja arvioivat mittarit kehitetään yhä
kuvaavammiksi
• kehitetään organisaatioihin tarvittaessa myös omia
barometreja (mm. koulut)
• pyritään luomaan asiakirjoihin selkeät rakenteet
erilaisten tietokantojen hyödyntämiseksi nykyistä
systemaattisemmin, jolloin myös erilaista
barometritietoa olisi mahdollista hyödyntää esim.
ennaltaehkäisevissä perhepalveluissa ja
lastensuojelussa

Esimerkkejä barometreista:
- Pohjalaismaakuntien hyvinvointibarometri http://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/69067/B75.pdf
- Rinne Päivi ja Saarijärvi Anne (2014) Etelä-Pohjalaisten nuorten näkemyksiä ja kokemuksia hyvinvoinnista sekä
hyvinvointipalveluista (s. 83-118) julkaisussa Etelä-Pohjanmaan liitto: Etelä-Pohjanmaan hyvinvointikatsaus 2014
https://www.epliitto.fi/images/B_67_Etela-Pohjanmaan_hyvinvointikatsaus_2014.pdf
- Lapsibarometri http://lapsiasia.fi/aineistot/lapsibarometri/
- Nuorisobarometri https://tietoanuorista.fi/nuorisobarometri/
- Vanhempien barometri https://vanhempainliitto.fi/artikkelit/barometri/
- Perhebarometri http://www.vaestoliitto.fi/tieto_ja_tutkimus/vaestontutkimuslaitos/julkaisut/perhebarometri/
- Sosiaalibarometri https://www.soste.fi/ajankohtaista/julkaisut/sosiaalibarometri.html
- Järjestöbarometri https://www.soste.fi/ajankohtaista/julkaisut/jarjestobarometri.html
- Diakoniabarometri http://sakasti.evl.fi/sakasti.nsf/sp?open&cid=julkaisu&tit=Diakoniabarometri-2018
- MLL:n lasten ja nuorten puhelimen vuosiraportti
https://dzmdrerwnq2zx.cloudfront.net/prod/2018/04/09104716/MLL_LNP_raportti_2017_www.pdf
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TILASTOTIETO
Minkälaista tilastotietoa Sinun
tehtäväalueeltasi tuotetaan?
Mitä kriteereitä on
huomioitu kun tilasto on laadittu?
Mistä tilasto kertoo?
Minkälaisen tilastotiedon
tuottamiseen sinä itse osallistut?
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TIEDON LUONNE

HYVÄT KÄYTÄNNÖT

• Säännöllisesti toteutettavaa tiedonkeruuta
• Tiedonkeruuta ennalta määriteltyjen kriteerien
mukaan
• Dokumentaatiota asiantilasta
• Määrällistä tietoa
• Syy-seuraus –suhteeseen pohjautuvaa tiedon
tarkastelua

”Tilastokatsaus”
Toimialan keskeisimmät tilastot nimetään.
Tilastojen seurantaan nimetään ”tilastovahti”. Hän
laatii katsauksen, johon työyhteisön jäsenet voivat
tutustua. He voivat kommentoida tiedon
ilmenemistä ja vaikutuksia oman vastuualueensa ja
ammattityönsä kannalta.

Tilastotiedon avulla voidaan seurata asian
kehittymistä aikasarjoina.

Omat tilastot
Halutaan saada tietoa tietyn ilmiön kehityksestä tai
toimenpiteen vaikuttavuudesta, esim. kävijämäärät
aukioloajan muutoksen jälkeen. Laaditaan oma
seuranta määräajaksi ja merkitään asiaan liittyvät
havainnot taulukkoon.

Lapsista ja nuorista kerätään rekisteritietoa mm.
THL:n, Kelan ja tilastokeskuksen tuottamana.

Kaikkien ulottuvilla
Organisaatiosta kerätty ja sen kehittämisessä
käytetty tilastotieto on kaikkien organisaation
jäsenten ulottuvilla, myös yhteistyötahojen ja
asiakkaiden.

- Kelan tilastot https://www.kela.fi/tilastot
- Kouluterveyskysely https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/kouluterveyskysely
- WHO-koululaistutkimus https://www.jyu.fi/sport/fi/tetk/who-koululaistutkimus
- Terveyden edistämisen aktiivisuus –tiedonkeruu www.teaviisari.fi
- Suomen nuorisotyön tilastot
https://nuorisotilastot.fi/#!/fi/frontpage/undefined/perus/choice-1/prosentit/whiteblue/Koko%20maa/Koko%20maa/
table/suhde//null/kunta/donut/%5B%5D//%
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INDIKAATTORITIETO
Tunnetko toiminta-aluettasi
koskevat vaikuttavuusmittarit?
Näkyvätkö lapsen oikeudet ja
tietoperustaisuus indikaattoreissa?
Indikaattoritiedon haaste:
Ryhdytäänkö vain sellaisin toimiin,
joiden vaikuttavuudesta on
etukäteen näyttöä ja joiden
vaikutuksia voidaan jälkikäteen
arvioida?
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TIEDON LUONNE

HYVÄT KÄYTÄNNÖT

• Indikaattori tarkoittaa tunnuslukua tai osoitinta
• Indikaattorit pyrkivät tiivistämään ja siivilöimään
tietotulvaa muutamaan avaintietoon, joiden
toivotaan ilmentävän keskeisimpiä politiikan ja sen
tavoitteiden saavutuksia

Lapsiin ja nuoriin liittyviä kansallisia hyvinvointiindikaattoreita on kehitetty kuudelle
ulottuvuudelle: materiaalinen taso, kasvuympäristön turvallisuus, terveys, koulu ja oppiminen, perhe,
vapaa-aika ja osallisuus ja valtion ja kuntien tarjoaman tuki ja suojelu.

• Indikaattorit mahdollistavat mittaamisen
ja vertaamisen organisaatioissa
ja alueilla
• Indikaattoreiden avulla
voidaan tarkastella toiminnan
vaikuttavuutta
• Indikaatoritieto
mahdollistaa
organisaatioiden tai
alueiden vertailun

SITRA on laatinut ehdotuksen SOTE-tietopakettien laatu-, vaikuttavuus- ja uudistumiskykymittareiksi. Yksi tietopaketeista on Lasten,
nuorten ja perheiden tietopaketti.
Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen ja avun saavutettavuutta, osallisuutta, tarpeisiin vastaavuutta ja
laatua kuvaavia tunnuslukuja kehitetään
"pahoinvoinnin" tunnuslukujen sijasta.

Sotkanet -palvelussa on oma osionsa lasten ja nuorten hyvinvointia ja palveluita kuvaaville indikaattoreille, www.sotkanet.fi
Sote -tietopaketit- työkalu maakunnille tietojohtamiseen https://alueuudistus.fi/sote-tietopaketit
Sote -tietopohja ja indikaattorit tietoikkunassa https://thl.fi/fi/web/sote-uudistus/tietopohja-ja-arviointi/sote-tietopohja
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TUTKIMUSTIETO
Minkälaista tutkimusta
organisaatiossa toimivat tekevät?
Tehdäänkö opinnäytetöitä tai
kehittämistehtäviä? Jaetaanko
niiden tulokset työyhteisössä?
Millä tavalla organisaatiossa
toimivat asiantuntijat
seuraavat oman alueensa ja omaan
perustyöhönsä liittyvää
tutkimuksellista tiedontuotantoa?
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TIEDON LUONNE

HYVÄT KÄYTÄNNÖT

• tieteellisillä kriteereillä tuotettua tietoa, jonka
avulla käsitellään rajattuja tutkimuskysymyksiä
• tutkimus voi olla esim. perustutkimusta,
soveltavaa tutkimusta tai arviointitutkimusta
• tutkimus voi tuottaa määrällistä tai laadullista
tietoa, se voi myös kuvata toiminnan kehittymisen
prosessia
• tutkimusasetelmasta on hyvä olla tietoa, jotta
voidaan arvioida tulosten sovellettavuutta

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan foorumit
Organisaatioon perustetaan tutkimus- ja
kehittämistoiminnan ryhmä, jossa säännöllisesti
käsitellään organisaatiossa ja organisaatiosta
tuotettua tutkimustietoa ja kehittämistehtäviä.
Tutkimuksia ja hanketoiminnan tuloksia käsitellään
johtoryhmässä. Järjestetään tutkimustiedon
esittelytilaisuuksia.
Tutkimusten lukupiirit, tietopajat
Työntekijät kokoontuvat säännöllisesti keskustelemaan tuoreimmasta tutkimuksesta.
Tutkimuksen antia käsitellään oman organisaation
ja oman ammattityön kannalta. Voidaan toteuttaa
esim. tutkimustiedon iltapäiviä, jolloin aikaa
varataan tutkimustiedon käsittelemiseen.
Tutkimustieto asiakastyön osaksi
Asiakastyön tapauksia tarkastellaan tutkimustiedon
valossa siten, että siihen osallistuvat sekä työntekijät, asiakkaat sekä tutkimustiedon esittelijät.
Esimerkiksi TIPS -malli.

Melinda kansallinen metatietovaranto, joka kokoaa kirjastoaineistojen kuvailevat metatiedot yhteen
- hakusanoilla voi hakea tutkimuksia, myös verkkojulkaisuja
http://melinda.kansalliskirjasto.fi/F/?func=find-b-0&CON_LNG=fin&local_base=fin01_opac
THL tutkimuksesta tiiviisti https://thl.fi/fi/julkaisut/julkaisusarjat/tutkimuksesta-tiiviisti
Theseus ammattikorkeakoulujen opinnäytetyöt ja julkaisut verkossa) https://www.theseus.fi/
Tilastotietoa Etelä-Pohjanmaan maakunnasta https://www.epliitto.fi/tilastot
Yliopistojen väitöskirjat ja pro gradut löytyvät yliopistojen omilta sivuilta
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KOKEMUSTIETO
Kerätäänkö organisaatiossasi
asiakkaiden mielipiteitä esim.
palvelujen ja prosessien
toimivuudesta, asiakkaiden
tarpeista, palvelujen riittävyydestä
ja yhteistyön toimivuudesta?

Tuetaanko toimialueellasi
osallisuutta edistävien foorumien
perustamista ja säännöllistä
toimintaa?
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TIEDON LUONNE

HYVÄT KÄYTÄNNÖT

Kokemustieto on palvelun käyttäjien, asiakkaiden ja
heidän läheistensä esille tuomaa tietoa elämästään,
olosuhteista, palveluista, kehittämisentarpeista
• kokemustieto on subjektiiviseen kokemukseen
perustuvaa, luonteeltaan laadullista, yksilöllistä,
ainutkertaista
• kokemustieto on usein kokonaisvaltaista, siinä
yhdistyvät tunne, intuitio, konteksti ja kohtaamistilanteen olosuhteet
• osallistuminen nähdään usein toteutuvan
edustuksellisten muotojen, kuten nuorisovaltuuston, lapsiparlamentin ja oppilaskuntien
hallitusten kautta.
• jokapäiväiset kohtaamiset lapsen, nuoren ja
vanhemman arjessa muodostavat kuitenkin tärkeän
osallisuuden pohjan. Tarvitaan monia erilaisia
tapoja osallistua ja vaikuttaa, jotta kaikkien
osallisuus voi toteutua.
• Osallisuuden areenoita ja toimintatapoja
kehitettäessä on huomioitava lapselle, nuorelle ja
vanhemmalle luontaiset tavat toimia.

Kokemustiedon keruun muotoja
Kaikki kohtaamistilanteet, asiakastilanteen
kokemukset ”minkälainen tunne jäi edellisestä
tapaamisesta”, pop up –palautepäivät,
asiakaspalautteiden ”vapaa sana”
Asiakasosallisuutta edistävät foorumit
Asiakasraadit, Kehittäjäryhmät, osallistava
kirjaaminen, osallisuusfoorumit. Kokemustiedolle
rakennetaan pysyvä rooli organisaation rakenteisiin
ja osaksi organisaation arkipäivää.
Asiakkaat asiantuntijoina
kehittäjä-, tutkija-asiakkaat, asiakkaat ”mentoreina”
asiakkailla on organisaation asiantuntijarakenteessa
pysyvä rooli, esim. informoivat organisaation
toimintatavoista uusille asiakkaille

Katso lisää:
Salapoliisitoiminta Salapoliisit ovat 6–10-vuotiaita lapsia, jotka osallistuvat lastensuojelun kehittämiseen yhdessä aikuisten kanssa.
Toiminnan tavoitteena on lisätä lasten osallisuutta ja hyödyntää lasten kokemuksia lapsiystävällisempien palveluiden kehittämiseksi.
https://pesapuu.fi/2018/03/lapset-salapoliiseina-ja-asiantuntijoina
Kirahvityö 3-5-vuotiaille lapsille https://pesapuu.fi/toiminta/lapset-ja-nuoret-kehittajina/pienetlapset/
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Keskeisiä tiedontuotannon –
ja hyödyntämisen tapoja ja sovelluksia
LAPE-palveluissa
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LAPSIVAIKUTUSTEN ARVIOINTI

Millaisissa päätöksissä ja toiminnassa,
missä laajuudessa arviointi tulee tehdä?
Mihin lapsiryhmään vaikutukset kohdistuvat? Kohdistuvatko päätöksen
vaikutukset esim. haavoittuvassa asemassa oleviin lapsiin?
Minkä laajuisena arviointi tehdään?
Keitä muita on hyvä ottaa mukaan?
Miten tiedotetaan, missä vaiheessa ja keitä?
Millaista tietoa on jo olemassa (esim. säädökset, lait, asetukset)
päätettävästä asiasta? Mitä muuta tietoa tarvitaan?
Millaisia päätösvaihtoehtoja voitaisiin esittää?
Miten lapset ovat osallisena prosessissa, miten heiltä kysytään ja miten
lapsen ääni kuuluu?
Ketkä kokoavat tiedon ja analysoivat sen?
Miten arvioinnin tulokset viedään päätöksentekijöille ja palautetaan
arviointiin osallistuville ryhmille?
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TOIMINNAN LUONNE

HYVÄT KÄYTÄNNÖT

Lapsivaikutusten arviointi toteutetaan erilaisten
lapsiin kohdistuvien toimenpiteiden ja päätösten
yhteydessä. Se voidaan tehdä ennakko- tai
seuranta-arviointina.

Arviointi tulee tehdä lapsiin kohdistuvissa
toimenpiteissä ja päätöksissä kun:
• päätökset kohdistuvat 0-18 vuotiaisiin isoon
ryhmään lapsia
• päätökset kohdistuvat haavoittuvassa asemassa
oleviin lapsiin tai lapsiryhmiin
• asia on uusi, eikä valmiita malleja ole
• päätöksen vaikutukset ovat pysyviä tai
pitkäkestoisia
• päätöstä on vaikea tai mahdoton perua tai korjata
• asia on kiistanalainen
• asia on osa laajempaa vaikutusketjua tai –verkkoa
• asialla on yhteisvaikutuksia muun valmisteilla
olevan asian kanssa

Keskeistä on arvioida, miten lapsen oikeudet
toteutuvat; millaisia hyötyjä ja haittoja päätöksillä
tai toiminnalla aiheutetaan sekä
varaudutaan mahdollisiin negatiivisiin vaikutuksiin.

Kootun tiedon perusteella arvioidaan, millaisia:
• myönteisiä/kielteisiä/neutraaleja
• lapsen oikeuksiin liittyviä
• lyhyen/pitkän aikavälin
• välittömiä/välillisiä
• ennakoituja/ennakoimattomia
vaikutuksia päätösvaihtoehdoilla on?

Katso lisää:
Lapsivaikutusten arviointi. THL
https://thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/johtamisen_tueksi/miten_arvioida/lapsivaikutusten_arviointi
LAVA - lapsivaikutusten arviointi (2018) Ohjeistus tukemaan lapsivaikutusten arviointia. Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma.
THL http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/136377/PP_LAVA_prosessikuvaus_vihr_lape_ilme.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Etelä-Pohjanmaan LAVA-malli (2018) http://uusiep.fi/tutustu/hankkeet/#etela-pohjanmaan-lape-hanke
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KOULUTERVEYSKYSELY

Hyödynnetäänkö organisaatiossa systemaattisesti
kouluterveyskyselyn tietoja?
Kertooko kouluterveyskysely riittävästi myös ns. marginaalissa elävien
lasten ja nuorten tilanteesta?
Tarvitaanko kyselyn rinnalle täydentäjäksi muulla tavoin kattavammin
koottua tietoa? Miten toteutettuna?
Onko eri organisaatioiden tuottaman tiedon yhdistely mahdollista
laajemman kokonaiskuvan saamiseksi? Kenelle tämä tehtävä on
organisaatiossasi osoitettu tai tulisi osoittaa?
Käytetäänkö kyselyn tulosten tuottamia paikallisia tietoja apuna
resurssien, voimavarojen ja työpanosten suuntaamiseen?
Suunnataanko tietoa tuloksista riittävästi perustasolle
(mm. perhetyö, sosiaalityö)?
Suunnataanko tietoa kohdennetusti tietyille ammattiryhmille
tai moniammatillisesti?
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TIEDON LUONNE
• huomioi lasten ja nuorten erilaiset perhe- ja
elämäntilanteet
• tuottaa monipuolista maakunnallista ja paikallista
seurantatietoa eri-ikäisten lasten ja nuorten
hyvinvoinnista, terveydestä, koulunkäynnistä ja
opiskelusta, osallisuudesta sekä avun saamisesta ja
palvelutarpeisiin vastaamisesta
• toteutetaan parittomina vuosina kouluissa
sähköisenä kyselynä, johon oppilaat vastaavat
nimettömänä
• hyödynnettävissä mm. kouluyhteisöjen
hyvinvoinnissa, opiskeluhuoltotyössä,
hyvinvointijohtamisessa sekä politiikkaohjelmien
toimeenpanon seurannassa ja arvioinnissa

HYVÄT KÄYTÄNNÖT
Suunnitelmallinen tiedon tulkinta ja
hyödyntäminen omassa työssä sekä
alueellisessa yhteistyössä
• suunnitellaan, mitä säännöllisesti tuotettavalla
tiedolla tehdään ja varataan aikaa tuloksiin
perehtymiselle
• kalenteroidaan aikaa tulosten yhteiselle
puimiselle ja käyttämiselle LAPE-palvelujen
toteuttamisessa ja tavoitteellisessa kehittämisessä
(ml. monialaiset yhteistyötahot)

• tuloksia seurataan ja hyödynnetään jo nyt mm.
työpanoksen suuntaamiseksi erityisnuorisotyöhön ja
Ohjaamoihin jne., mutta tietoa tulisi suunnata
enemmän perustasolle esim. kuraattoritoimintaan ja
sosiaalitoimen käyttöön, jolloin kohdennettu tieto
voisi toimia palveluihin ohjaamisen välineenä (mm.
perhetyön vertaistukiryhmät ja nuorille suunnattu
muu järjestötoiminta)
Eri organisaatioiden tuottaman tiedon yhdistely
kokonaiskuvaksi
• kouluterveyskyselyn ohella myös muut tahot
tuottavat alueen lapsista ja nuorista monenlaista
tietoa
• kootun tiedon yhdistäminen kouluterveyskyselyyn
laajemman kokonaiskuvan saamiseksi - mm. Kirkon
tutkimuskeskuksen sekä MLL:n tiedonkeruut
• kyselytietoa täydennetään sosiaalisen raportoinnin
keinoin
Tulokset puheeksiottamisen ja palvelupolkujen
luomisen työkaluina
• alueellisen tiedon (ja myös paikkatiedon)
käyttäminen erilaisten palvelupolkujen
selkiyttämiseksi ja kehittämiseksi sekä työskentelyn,
tuen ja avun suuntaamiseksi heikoimmassa
asemassa oleville perheille.
• kouluterveyskyselyn tuottama tieto
puheeksiottamisen työvälineeksi lasten ja nuorten
kanssa
Katso lisää: Kouluterveyskysely https://thl.fi/fi/tutkimus-jakehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/kouluterveyskysely
Kouluterveyskyselyn tulokset
https://thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/tutkimustuloksia
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LAPSEN TERVEYS, HYVINVOINTI JA PALVELUT
(LTH) -TUTKIMUS

Kuullaanko lapsiperhepalveluissa riittävästi, mitä asiaa pienillä lapsilla ja
heidän huoltajillaan on?
Voidaanko neuvolakäynnillä rakenteistetun tiedonkeruun lisäksi jättää
tilaa myös avoimelle keskustelulle?
Uskalletaanko kysyä vai vaietaanko, jos esiin nousee vaikeampia teemoja?
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TIEDON LUONNE

HYVÄT KÄYTÄNNÖT:

• kansallinen tutkimus, jonka toteutuksesta
vastaa THL
• tuottaa monipuolista seurantatietoa pienten
lasten ja perheiden terveydestä, hyvinvoinnista,
palveluiden käytöstä ja palvelukokemuksista
• toteutetaan joka toinen vuosi ja se kohdistuu
vuorotellen 3-4 kk ikäisiin vauvoihin ja 4-v lapsiin
perheineen

• strukturoitu kyselylomake toimii paitsi tiedonkeruun välineenä myös vaikeiden ns. ”tabuteemojen” puheeksiottamisen työkaluna (esim. väkivalta)
• vaikka kysymyspatteristo ohjaa etenemistä, on
hyvä jättää tilaa aina myös avoimille kysymyksille ja
vapaammalle keskustelulle
• kysymykset toimivat paitsi tutkimuksen tiedonkeruussa, tarvittaessa myös palveluihin ohjaamisen
väylänä
• LTH –tutkimuksen kysymyksissä on huomioitu
sukupuolisensitiivisyys ja vastausvaihtoehtojen kirjo
huomioi myös mm. erilaisissa perhemuodoissa
asuvat lapset
• 4v. lasten ääntä tiedustellaan LTH:ssa ikätason
huomioivilla omilla kysymyksillä ja vanhempia on
ohjeistettu rohkaisemaan lapsia kuvaamaan asioita
”omin sanoin”

• tutkimustietoa kerätään kyselylomakkeilla 4vuotiaan lapsen huoltajien lisäksi lastenneuvolan
terveydenhoitajilta
• tulosten lisäksi tutkimuksessa käytetään myös
rekisteritietoja.
• tutkimukseen osallistuvilta huoltajilta kysytään
muun muassa: ovatko he saaneet haluamiaan
palveluja ja tukea?
• mitä mieltä he ovat palveluista?, miten perhe on
mukana kotikuntansa toiminnassa?, kokevatko
lapset ja heidän vanhempansa yksinäisyyttä?
pääseväthän lapset osallistumaan harrastustoimintaan?
• tavoitteena on saada kokemustietoa lasten
huoltajilta ja selvittää, mitä lapsiperheille kuuluu.
Vuonna 2018 tiedonkeruussa (neuvoloissa) oli
mukana 290 kuntaa
• tulokset raportoidaan THL:n tulospalvelun kautta
ja niitä voidaan hyödyntää kaikkien lapsiperhepalvelujen kehittämisessä ja päätöksenteossa
paikallisella, alueellisella ja kansallisella tasolla
sekä lapsiperheiden kanssa työskentelevien
ammattilaisten oman työn tukena.

Katso lisää:
LTH-tutkimus https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/
tutkimukset-ja-hankkeet/lasten-terveys-hyvinvointi-ja-palvelutlth-tiedonkeruu
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HYVINVOINTIKERTOMUS

Kuka johtaa ja koordinoi hyvinvointikertomuksen valmisteluprosessia?
Onko prosessi ohjeistettu selkeästi?
Keitä prosessiin kutsutaan tiedontuottajiksi eri hallintokunnista ja ketkä
muut ovat osallisia hyvinvointikertomustiedon tuottamisessa (johto,
ammattilaiset, kokemusasiakkaat)?
Käytetäänkö tiedon lähteitä tasapuolisesti ja kerätäänkö tietoa riittävän
monipuolisesti?
Vaatiiko kertomus päivittämistä? Miten se on toteutettavissa?
Minkälaisia voisivat olla hyvinvointikertomusten laadinnan hyvät
käytännöt johtamisen ja työn organisoinnin sekä kehittämisen
näkökulmasta?
Minkälaisia hyvinvointikertomuksen laadinnan hyvät käytännöt voisivat
olla osallistavan kehittämisen näkökulmasta?
Miten turvaan lasten, nuorten ja perheiden äänen esiintulon?
Kysytäänkö aina miten asiakkaat ovat päässeet tähän vaikuttamaan?
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Katso lisää:
https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/hyvinvointijohtaminen/hyvinvointijohtaminenkunnassa/kunnan-hyvinvointikertomus Sähköinen hyvinvointikertomus (tulokset) https://www.hyvinvointikertomus.fi/#/welcome

HYVÄT KÄYTÄNNÖT

• lasten, nuorten ja perheiden ääni ja tulkinnat
varmistetaan suunniteltaessa hyvinvointikertomuksen pohjalta uusia palveluja ja määriteltäessä
muita kehittämisen kohteita
• moniääniset asiakasraadit ovat hyvä tapa turvata
lasten ja nuorten osallisuutta
Monipuolinen osallistujaryhmä
• varmistetaan myös ehkäisevän ja korjaavan
toiminnan vuoropuhelu (esim. järjestöt)
• huomioidaan kulttuurin, osallisuuden ja
ympäristön merkitys
• asiakastyössä syntyvän hiljaisen tiedon huomioiminen turvataan valmistelussa (mm. sosiaalinen
raportointi)
• asiantuntijoiksi varmistetaan aina myös henkilöitä,
joilla on tehtäväkuvansa vuoksi vaikutusmahdollisuuksia LAPE-hyvinvointiasioissa
Mittarikehittely ja raportoinnin tavat
• suoritemittareiden rinnalle tarvitaan uusia mittareita kuvaamaan mm. osallisuuden, yhdyskuntatyön,
voimavara-ajattelun ja ehkäisevän työn näkyväksi
tekemistä
• hyvinvointikertomuksissa tulisi raportoida myös
positiivisista asioista, eikä kirjoittaa vain ns. pahoinvointikertomusta
Tulosten jalkauttaminen, viestintä ja brändäys
• tiedon ymmärtäminen ja arvottaminen palvelujen
kehittämisessä, jotta tavoitteen asettelu ja toimenpiteet kohdentuvat järjestettävissä oleviin palveluihin ja muihin toimintoihin
• kohdennetut sisältökoosteet, some, viranhaltijoiden ja kuntalaisten dialogit
• avoin keskustelukulttuuri, esim. learning cafe,
verkostodialogit

Lasten ääni tiedontuotantoon ja tulkintaan
• eri-ikäisten ja erilaisissa elämäntilanteissa elävien
lasten ja nuorten tiedontuotantoon kehitetään
soveltuvia menetelmiä, esim. varhaiskasvatuksen
lapsi- ja ryhmävasut** sekä havainnointi

*)= sivistys-, sosiaali- ja terveys **) = varhaiskasvatussuunnitelmat

TIEDON LUONNE
• kunnissa kerran valtuustokaudessa valmisteltava
johtamisen työväline, joka toimii strategiatyön sekä
vuotuisen kuntasuunnittelun ja seurannan
välineenä
• kokoaa yhteen väestön hyvinvointia ja terveydentilaa, sen vahvuuksia ja kehittämisehdotuksia eri
lähteistä saatujen tietojen pohjalta
• yhteenveto ja tiedon jalostaminen kuntakohtaiseksi edellyttää poikkihallinnollista yhteistyötä ja
on parhaimmillaan yhteinen oppimisprosessi
• hyvinvointikertomus kuvaa kunnan tunnistamia
hyvinvoinnin tekijöitä ja tahtotilaa
• helpottaa päättäjiä tarjoamalla perusteluja päätöksille, auttamalla toiminnan priorisointia, arviointia ja varmistamalla toiminnan resurssit
• suunnitelmissa oleva alueellinen hyvinvointikertomus vastaavasti kuvaa kuntia suurempia kokonaisuuksia ja alueellisten toimijoiden tahtotilaa
• kansallinen LAPE -ohjausryhmä on linjannut, että
koottaessa ja analysoitaessa tietoja (mm. hyvinvointikertomuksiin), tulee varmistaa tiedon kattavuus, saatavuus sekä lapsi- ja nuorisolähtöisyys
• hyvinvointikertomus kokoaa SISOTE*-lapsiymmärrystä sekä kuntien vahvuudet ja huolenaiheet
palvelujen kehittämiseksi
• sen avulla on mahdollista kohdentaa lasten ja
nuorten hyvinvointiin kohdistuvia tavoitteita,
resursseja ja alueellista monialaista toimintaa sekä
myös välittää alueen tietoa kansalliselle tasolle
(esim. raportit, ohjelmat, katsauskoonnit)
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PALAUTTEET JA KYSELYT

Onko organisaatiossa systemaattista
suunnitelmaa eri palautteenkeruille? Kuka koordinoi toimintaa?
Keneltä palautetta kerätään? Miten ja missä muodossa kerätyt palautteet
dokumentoidaan?
Mitä palautteille tehdään? Miten kerättyä määrällistä tietoa ja laadullista
tietoa hyödynnetään?
Kerätäänkö asiakaspalautetta vain laatujärjestelmän vaateisiin vai myös
asiakastyytyväisyyttä lisäävien työprosessien ja –palvelujen kehittämiseksi
sekä henkilöstön motivoimiseksi?
Onko organisaatiossa varattu riittävästi aikaa mm. palautekeskusteluille?
Onko palaute vuoropuhelua asiakkaan kanssa vai pelkästään asiakkaan
mielipiteen tiedustelua säännöllisin väliajoin?
Mistä asiakaspalaute kertoo?
Miten lapsilähtöisyys on huomioitu palautteenkeruussa?
Onko mahdollisuus mm. tarvittaessa tulkita kysymyksiä, tuloksia ja
palautteen hyödyntämistä yhdessä asiakkaan kanssa?
Miten (kokemus)tietoa voidaan hyödyntää kehittämistyössä ja
päätöksenteossa sekä asiakasrajapinnassa?
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• suullisesti, kirjallisesti ja sähköisesti kerätyt
asiakaspalautteet tai kohdennetut asiakaskyselyt
• sähköisiin järjestelmiin kertyvä asiakastieto
(tilastot) ja verkossa toimivat sähköiset
asiakaspalautejärjestelmät
• terveydenhuollon potilasturvallisuusilmoitukset,
turvapostit ja vuosittaiset asiakkuuskertomukset
• mm. talousarvion suunnittelussa ja toiminnan
resursoinnissa
• laadullista tietoa käytetään toiminnan
kehittämiseksi asiakkaan palvelukokemuksen
pohjalta
• kysymysten asettelulla saadaan palvelusta tai
toiminnasta tietoa, jota voidaan käyttää apuna
henkilöstön kehittämisessä ja motivoinnissa.
• palautteen kerääminen edellyttää avointa ja
kehittämiseen suuntautunutta toimintakulttuuria,
tehokkaita toimintamalleja ja myös
tietojärjestelmää, johon tietoja voidaan kerätä
jatkokäsittelyä varten
HYVÄT KÄYTÄNNÖT
Yhteinen palautteenkeruu palvelujen
kehittämiseksi ja henkilöstön motivoimiseksi
• edellyttää avointa ja kehittämismyönteistä
toimintakulttuuria
• palautteen systemaattinen keruu ja
dokumentointi sekä läpikäynti yhdessä henkilöstön
kanssa tietyin väliajoin kannattaa

• henkilöstölle tulisi antaa mahdollisuus ideointiin ja
toiminnan kehittämiseen palautteen pohjalta
Kohdennetut keruut
• palautteen keruussa tulisi huomioida lapsilähtöisyys!
• kannattaa ottaa käyttöön asiakaspalautteen
keräämiseen lapsille ja nuorille soveltuvia uusia
tapoja mm. tabletit
• toteutetaan kohdennetut palautteenkeruun
teemaviikot eri asiakasryhmille (mm. lapset, nuoret
ja lapsiperheet)
Palautteet arvioinnissa ja lapsiperheen oman
äänen tuottajana
• asiakaspalautteen pohjalta on käynnistetty omia
asiakasraateja toiminnan kehittämiseksi yhdessä
palvelunkäyttäjien kanssa
• palvelutarpeen arvioinnissa lasten ja perheiden
oma ääni tulisi nostaa enemmän esiin mm.
systemaattisella palautteenkeruulla
Lapsilähtöisyys vaatii uutta ajattelua ja aikaa
• organisaatiossa tulisi kiinnittää huomio lapsilähtöisen toiminnan mahdollistavaan resursointiin
• organisaatioissa olisi varattava aikaa yhteiseen
tulkintaan ja palautekeskusteluihin
• asiakkailta mm. sosiaalipalveluissa kerättävä tieto
ei vielä riittävästi kumuloidu sähköiseen
järjestelmään, mutta rakenteisen kirjaamisen
käyttöönoton myötä käytännöt tulevat muuttumaan
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LOPUKSI
Olet nyt tutustunut Etelä-Pohjanmaalla SeAMKin ja
SONet BOTNIAn yhteisen osahankkeen Muutoksen
tuki-verkostossa kehitettyyn lasten, nuorten ja
perheiden osallisuutta sekä tietoperusteisuutta
huomioivaan TOMU-malliin ja sen tarjoamiin yhdessä
”tutkailtuihin” vinkkeihin.
Oppaan taustalla on ollut sosiaalialan osaamiskeskuksen ja ammattikorkeakoulun tarve omista
konteksteistaan tukea muutosohjelman sisältöjen
kiinnittymistä lapsiperhepalvelujen toimintaympäristöjen arkeen. Olemme pyrkineet yli vuoden kestäneen TOMUTUS-prosessimme aikana yhdessä
maadoittamaan kansallisen tason näkemyksiä, suosituksia ja linjauksia työpaikkojen arjessa hyödynnettäviksi työkaluiksi.
Vaikka LAPE -hankkeet päättyvätkin, kehittäminen
jatkuu. LAPE-muutosohjelman juurruttamista on
omalta osaltaan tukemassa jatkossakin sekä STM että
THL, jotka erilaisten loppuraporttien ja suositusten
pohjalta edistävät toimintakulttuurin muutoksen
juurruttamista.
Nyt tarvitaan innostajia, jotka omalla toiminnallaan
osoittavat, että toimintakulttuurin muutos on
mahdollinen. Toivomme, että TOMUn etenemistä
ideoivat sisällöt ja toimintatavat löytävät paikkansa
myös omassa työyhteisössäsi. Oppaan käytännönläheiset konstit, vinkit, suuntavilkut ja askelmerkit
sopivat hyödynnettäväksi vaikkapa tiimien koulutusmateriaaleina sekä tarvittaessa myös TOMUn
etenemisen vauhtia ja suuntaa arvioivana työkaluna.
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