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Järjestämislain mukainen sosiaali- ja terveydenhuollon integraatio voi antaa aikaisempaa paremmat 

edellytykset lasten, nuorten ja perheiden perus- ja erikois-/erityistason sosiaali- ja terveydenhuollon 

palveluiden yhteensovittamiselle, jos muutoksessa käytetään uuden rakenteen antamat mahdollisuudet.  

Järjestämislakiluonnos (27.6.) ja sosiaali- ja terveydenhuollon ja aluehallintouudistuksen linjaukset (5.4.) 

nostavat lasten, nuorten ja perheiden palvelujen järjestämisen näkökulmasta muun muassa seuraavia 

kysymyksiä, jotka ovat keskeisiä palvelujen yhdenvertaisen saavutettavuuden, palveuketjujen 

yhtenäisyyden ja terveyserojen kaventamisen näkökulmasta  

Lasten, nuorten ja perheiden näkökulmasta sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen tavoitteena lasten, 

nuorten ja perheiden palveluissa on ollut vähentää palvelujen hajanaisuutta. Miten valinnanvapauden ja 

monituottajamallin toteutuessa varmistetaan, että sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut muodostavat 

lasten, nuorten ja perheiden näkökulmasta toimivan kokonaisuuden? Tiedossa olevien lain linjausten 

perusteella on vaikea muodostaa käsitystä, miten uudistus parantaisi tilannet-ta.  

Vaikea on muodostaa käsitystä myös siitä,  

 miten laki tukee lasten, nuorten ja perheiden palvelujen monialaista suunnittelua maakunnissa ja 

kunnissa (mm. lakisääteinen monialaisten lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma).  

 miten maakunta velvoittaa palvelujen tuottajat yhteensovittamaan lapsille, nuorille ja perheille 

tuottamansa sosiaali- ja terveyspalvelut ja lisäksi yhteensovittamaan ne kunnan järjestämiin 

palveluihin esim. koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelut opetus- ja varhaiskasvatuksen 

palvelujen kanssa. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen mahdolliset seuraamukset muihin lasten, nuorten ja perheiden 

palveluihin eivät tule esille, vaikka ne voivat vaikuttaa niillä voi olla merkitystä sosiaali- ja tevreydenhuollon 

perustehtävän onnistumiseen. Monituottajamalli ja vapaus valita palvelujen tuottaja monimutkastaa 

yhteistoimintaa opetuksen kanssa. Esimerkiksi koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palveluissa, jossa 

velvoitetaan palveluihin pääsyä aikaa varaamatta ja opiskeluhuollon palveluja antavien osallistumista 

oppilaitoksen opiskeluhuoltotyöhön.  

Hallinnollinen integraatio ei itsessään saa aikaan toivottua muutosta. Tarvitaan toiminnan muutosta lain 

tavoitteiden suuntaan palvelujen kustannusten, eriarvoisuuden, hajanaisuuden ja osaop-timoinnin 

vähentämiseksi. Hyödyn saaminen edellyttää ennen kaikkea määrätietoista ja osaavaa lain toimeenpanoa 

ja muutoksen johtamista.  

 

Palveluverkko ja palvelutuotanto 

Lasten, nuorten ja perheiden sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut koskevat kaikkia lapsia, nuoria ja 

perheitä, noin 2 miljoonaa ihmistä. Lähes kaikki raskaana olevat ja 0−6 -vuotiaiden lasten perheet käyttävät 

neuvolapalveluja. Äitiysneuvolassa asioi vuosittain vajaa 60 000 raskaana olevaa sekä hei-dän puolisoaan. 

Vuonna 2014 lastenneuvolassa kävi noin 460 000 asiakasta. Vuonna 2014 peruskoululaisia (1.–9. luokkien 



oppilaat) oli 530 825 ja kouluterveydenhuollossa asioi noin 545 700 oppilasta. Vuonna 2014 

tutkintotavoitteisessa lukiokoulutuksessa oli 103 900, ammatillisessa koulutuksessa 321736 ja yliopistojen 

tutkintoon johtavassa koulutuksessa 163 800 opiskelijaa. (AvoHILMO.) Tällä hetkellä äitiys- ja 

lastenneuvolan palvelut ovat lähellä palvelujen käyttäjiä.  Opiskeluhuollon palvelut on järjestetty kouluissa 

ja oppilaitoksissa. Äitiys- ja lastenneuvolan sekä opiskeluhuollon palvelut tulisi jatkossakin ehdottomasti 

olla saatavilla lähellä palvelujen käyttäjiä.  

Osa lapsista käyttää edellä mainittujen palvelujen lisäksi myös muita terveydenhuollon ja sosiaalihuollon 

sekä yritysten ja järjestöjen palveluja. Palveluja lapsille ja nuorille tuottavat monet tahot; sosiaali- ja 

terveystoimen lisäksi kunnan muutkin toimialat (opetus ja varhaiskasvatus, nuoriso, liikunta, 

kulttuuritoiminta) sekä yritykset, järjestöt, seurakunta (kuvio 1).  

 

Palvelujen integraation / yhteensovittamisen toteutuminen 

Lasten ja nuorten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen johtaminen, kustannusten seuraaminen ja 

palvelujen muodostaminen kokonaisuudeksi on ollut vaikeaa. Lasten, nuorten ja perheiden sosiaali- ja 

terveyspalvelujen järjestäminen yhtenä kokonaisuutena antaa mahdollisuuden koota maakunnan lasten, 

nuorten ja perheiden palvelut selkeäksi kokonaisuudeksi, jolloin oikea tuki ja apu on helpompi antaa ja 

löytää Palvelujen johtaminen kokonaisuutena helpottaa myös strategista ohjausta ja kustannusten 

seurantaa. 

 

Kuvio 1. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut osana lasten, nuorten ja perheiden palvelujen kokonaisuutta 
(mukailtu Perälä ym. 2012). 

Jatkossa maakunta järjestää sosiaali- ja terveyspalvelut ja palvelujen tuottajat tuottavat palvelut. Sekä 

kunnan ja maakunnan että kunnan ja palvelujen tuottajien välille muodotuu uusi, ehkä haasteellinenkin, 



rajapinta. Tämä lisää monimutkaisuutta palvelujen suunnitellussa ja käytännön toiminnassa, kun 

vakiintuneet sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä opetuksen ja varhaiskasvatuksen yhteistyökäytännöt 

puretaan. Palveluja ohjaavat lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma (lastensuojelulaki 417/2007), johon 

sisältyy opiskeluhuollon osuus (oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 1287/2013), ja neuvolatoiminnan, koulu- ja 

opiskeluterveydenhuollon sekä suun terveydenhuollon toimintaohjelma (338/2011) tehdään yhdessä 

sosiaali- ja terveydenhuollon, opetuksen ja varhaiskasvatuksen sekä tarvittaessa muiden kunnan 

toimialojen ja järjestöjen toimijoiden kanssa. Toimijoita on paljon, joka on itsessään jo haaste 

kokonaisuudelle. Vielä ei ole tietoa, miten em. suunitelmien laadinta tulee muuttumaan. 

Opiskeluhuollossa yhteistoiminnalla on lakisääteinen yhteistyörakenne, opiskeluhuollon ohjaus-ryhmä. Sen 

säilyttäminen vähentää maakunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen ja kunnan järjestämien opetuksen välille 

muodostuneesta rajapinnasta aiheutuvia haittoja (1287/2013). Vastaava asetukseen perustuva on äitiys- ja 

lastenneuvolan palvelujen ja varhaiskasvatuksen yhteistyövelvoite (338/2011). Puutteet toiminnallisessa 

yhteensovittamisessa voivat heikentää odotettuja hyötyjä, palvelujen laatua ja yhdenvertaisuutta niin 

yksittäisen lapsen ja nuoren kuin koko asiakasryhmän kohdalla.  

Järjestämislakiluonnoksessa (27.6) on kohta, jossa maakunta velvoitetaan (13 §) huolehtimaan 

yhteensovitettuja palveluja tarvisevien asiakasryhmien ja asiakkaiden tunnistamisesta, palveluketjujen ja 

kokonaisuuksien kuvaamisesta sekä asiakasta koskevan tiedon hyödyntämisestä eri tuottajien välillä. 

Erilaisia palveluja tarvitsevia lapsia, nuoria ja lapsiperheitä on arviolta 20–30 prosenttia. Lasten ja nuorten 

kohdalla palvelujen yhteensovittamista tarvitaan myös silloin, kun kasvun ja kehityksen myötä lapsi tai 

nuori siirtyy palvelusta toiseen. Lisäksi monet palvelut ovat lähtökohtaisesti monialaisia kuten 

opiskeluhuolto, jossa korostuu yhteistoiminta kunnan kanssa. Opiskeluhuollon palvelut (koulu- ja 

opiskeluterveydenhuolto, kuraattori, psykologi) tulee olla saatavilla kouluissa ja oppilaitoksissa ja näitä 

palveluita ohjaa yhdessä tehty kuntakohtainen suunnitelma, jossa sovitaan mm. opiskeluhuoltopalvelujen 

voimavaroista. Vastaava yhteis-työvelvoite koskee myös mm. varhaiskasvatusta. 

 

Edellytykset turvata riittävien ja yhdenvertaisten palveluiden saatavuus ml. 

lähipalvelut 

Tällä hetkellä lasten, nuorten ja perheiden palveluista tuotetaan osa lähipalveluna ja osa keskitetysti 

(erikoissairaanhoito). Lähipalveluja alle kouluikäisille tuotetaan äitiys- ja lastenneuvoloissa ja opiske-

luhuollossa kouluissa ja oppilaitoksissa. Kotikäynnit ovat kiinteä osa äitiys- ja lastenneuvolatyötä. Ehkäisevä 

perhetyö samoin kuin lastensuojelun avohuollon tukitoimenpiteenä tapahtuva perhetyö toteutetaan 

lapsen, nuoren ja perheen kotona. 

Lasten ja nuorten arjen kannalta on tärkeää, että palveluja saadaan läheltä, varhaiskasvatuksessa, koulussa, 

oppilaitoksissa ja tarvittaessa myös kotiin. Opiskeluhuollossa lasten tulee voida asioida itsenäisesti jo 

alakoulussa. Opiskeluhuoltoon ja sen palvelujen (koulu- ja opiskeluterveydenhuolto sekä kuraattori- ja 

psykologipalvelut) tehtäviin kuuluu lain mukaan myös yhteisöllinen opiskeluhuoltotyö, jota voi toteuttaa 

ainoastaan toimimalla oppilaitoksessa (1287/2013). Sosiaa-lipalveluita tarvitsevilla on usein sosiaalisessa 

toimintakyvyssä vajausta, jolloin palvelujen helppo saavutettavuus on ensisijaisen tärkeää. Erityisesti monia 

palveluja käyttävät ovat kokeneet palvelut hajanaisiksi eivätkä ne aina ole tarpeita vastaavia (esim. 

Pitkänen ym. 2014). Parannusta toivotaan mm. sähköisiin palveluihin, henkilökunnan tavoitettavuuteen ja 

perheiden tarvitsemien muiden palvelujen tarjonnan kehittämiseen esimerkiksi neuvoloissa.  



Laajempi järjestämisvastuu voi edistää palvelujen saatavuutta yhdenvertaisesti ja tarpeenmukaisesti sekä 

yhden oven periaatteella asuinpaikasta riippumatta. Johdon on myös aikaisempaa helpompi kohdentaa 

voimavaroja tarkoituksenmukaisesti ja huomioida maakunnan alueen eri osien tarpeet sekä 

yhdenmukaistaa palvelujen saatavuutta. Myös kustannusten seuranta (kun on toimiva seurantamenetelmä) 

ja toiminnan suuntaaminen väestön hyvinvoinnin ja terveyden näkökulmasta strategisille painoalueille 

(kuten edistäviin ja ehkäiseviin palveluihin) on helpompi toteuttaa.  

Itsenäisten maakuntien on helpompi myös huomioida alueelliset erityistarpeet esim. pitkät etäi-syydet. 

Toisaalta maakuntien itsenäinen päätäntävalta voi johtaa erilaisiin ratkaisuihin lähipalveluiden 

organisoimisessa. Riittävän kansallisen ohjauksen puuttuessa uhkana on, että maakuntien toimintatavat 

eritytyvät ja maakuntien välille muodostuu eroja palvelujen laadussa ja saatavuudessa, joka johtaa ihmisten 

eriarvioistumiseen. 

Palvelutuotannon ohjaus ja seuranta on haasteellisempaa suunnitellussa monituottajamallissa. Ohjauksella 

ja seurannalla varmistetaan, ettei alueellisia eroja palvelujen laadussa synny muun muassa tavoitteet ovat 

yhdensuuntaiset, toimintatavat ovat yhtenäisiä, työntekijöiden osaaminen tasalaatuista ja palvelujen 

koordinointi toteutuu tuottajien välillä ja asiakastyössä. 

 

Uudistuksen vaikutukset asiakkaisiin ja potilaiden asemaan sekä eri väestö-

ryhmiin 

Asiakkaat ovat tyytyväisiä lasten, nuorten ja perheiden palveluihin, mutta kaikki eivät saa koe saavansa 

apua riittävästi (Palveluvaaka 2014, Kouluterveyskysely 2015). Tietoa palveluista ei saada tarpeeksi ja lasten 

ja vanhempien osallisuudessa palveluissa ja niiden kehittämisessä on parannettavaa (Halme ym. 2013, 

Kanste ym. 2013, Vuorenmaa 2016).  Lasten, nuorten ja vanhempien mahdollisuus vaikuttaa käyttämiinsä 

palveluihin sekä niistä tiedon saanti kohentavat vanhempien kykyä pärjätä arjessa ja vaikuttaa palveluiden 

kehittämiseen (Vuorenmaa 2016). Puutteet yhteistoiminnassa hidastavat palvelujen saamista. 

Peruspalveluilla on oltava hyvät yhteis-työsuhteet ja sovitut käytännöt lastensuojelun ja muiden 

erityispalveluiden mm. erikoissairaanhoidon kanssa. Esimerkiksi lastensuojelussa saman lapsen asiassa 

voidaan tarvita sekä perus- että erityistason palvelua useassa eri lastensuojelun prosessin vaiheessa. 

Perustasolle tarvitaan erityistason tukea, ohjausta ja konsultointia.  

Uudistuksen lopputulos konkretisoituu asiakastyössä. Jotta uudistus voisi korjata havaittuja pulmia, 

tarvitaan toiminnallista integraatiota, toimintatapojen muutosta organisaatioiden ja henkilöstön 

toiminnassa. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa uhkana on, että asiakkaiden 

vaikutusmahdollisuudet ja tiedon saaminen heikkenevät, kun etäisyys palvelutuotannon ja sitä koskevan 

päätöksenteon välillä kasvaa. Uudistuksen vaikutuksista ja kokemuksista asiakkaan ja potilaan asemaan 

saadaan parhaiten kokoamalla tietoa lapsilta, nuorilta ja perheiltä säännöllsesti tiedonkeruin. Maakuntien 

keskinäisen vertailun sekä kunkin maakunnan kuntien välisen vertailun edellytyksenä on, että tietoa 

kerätään kansallisesti yhtenäisin menettelyin kaikista asiakasryhmistä.   

 



Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yhteistyö ja ohjaustarpeet 

Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden siirtyminen maakunnan järjestämäksi merkitsee muutoksia myös 

kunnan terveyden edistämisen toimialaan. Ehkäisevissä sosiaali- ja terveyspalveluissa (äitiys- ja 

lastenneuvolat ja opiskeluhuollon palvelut ym. ehkäisevät palvelut) toimivat ovat merkittäviä terveyden 

edistämisen yhteistyökumppaneita. Terveyden edistämiseksi tarvitaan saumatonta yhteistytä sosiaali- ja 

terveyspalvelujen ja kunnan opetus-, nuoriso- ja liikuntatoimen kanssa. 

Näistä palveluista keskeinen linkki hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen on ollut lasten ja nuor-ten 

hyvinvointisuunnitelma, joka on laadittu sosiaali-, terveys- ja opetustoimen yhteistyönä. Tällä hetkellä ei 

tiedetä, miten suunnittelujärjestelmä muuttuu esim. lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma ja 

neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä suun terveydenhuollon toimintaohjelma sekä 

näihin liittyviä yhteistyövelvoitteita.   

 

Toteutettavan hallinto- ja tuotantorakenteen toimivuus 

Maakunnan sosiaali- ja terveyspalveluiden johtamisen rakenteella on merkitystä sille, millaisen kokonaisuus 

muodostuu lasten, nuorten ja perheiden palveluista; onko asiakasryhmien (esim. lasten ja nuorten) palvelut 

yhtenä toiminnallisena kokonaisuutena, jolla on yhteiset voimavarat ja johtaminen vai onko palvelujen 

ryhmittelyssä jokin muu peruste. Monituottajamalli vaikeuttaa kokonaisuuden muodostamista. Lasten, 

nuorten ja perheiden palvelujen kokonaisuuden tulisi sisältää myös horisontaalinen integraatio (vrt. 

aikuisten palvelut) ja palveluiden saumaton nivoutuminen kuntien muihin palveluihin sekä kuntien 

terveyden edistämistyöhön.  

Järjestämisen integraatio ei vielä varmista toiminnallista integraatiota, mutta järjestäjien määrän 

supistuiminen ja ohjauksen vahvistaminen voivat lisätä palvelujen yhdenvertaisuutta. Toisaalta järjestäjän 

ja tuottajan erottaminen ja monituottajuus tekee vaikeammaksi varmistaa lasten ja nuorten 

yhdenvertaisuus palveluiden saamisessa ja laadussa valtakunnallisesti. Lasten, nuorten ja perheiden 

palveluissa keskeiset yhteistyötahot ovat kasvatus-, opetus- ja nuorisopalvelut sekä kolmas sektori ja 

seurakunta. Tästä syystä on varmistettava, ettei lailla muuteta toimivia yhteistyörakenteita, jonka 

vaikutukset näkyvät lapsen ja perheen arjessa pitkään.  

Asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskelu-terveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäi-sevästä 

suun terveydenhuollosta (338/2011) 
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