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Hyvinvointipalvelut, Oulun kaupunki

Lapsibudjetointi muutoksen välineenä



Oulun kaupunki

9.2.2018 EV

• Asukasluku n. 204 000

• Suomen viidenneksi suurin 
kaupunki

• Keski-ikä 38,2 vuotta



Mistä kaikki alkoi? Yhteinen viitekehys ohjaamaan 

hyvinvointipalveluiden toimintaa laadukkaiden 

palvelujen tuottamiseksi 

Arviointityökalua käytettiin viitekehyksenä yhteisen käsityksen muodostamiseen siitä, miten 
organisaatiossa toimitaan ja myös kehitetään toimintaa sovittujen tavoitteiden mukaisesti. 

Elina Välikangas

Yhteinen arviointimalli (CAF – Common Assessment Framework) v. 2008  



Päivähoito Sosiaali-

palvelut

Mielen-

terveys-

palvelut

Terveyden-

huolto

Kotona

asumista

tukevat

palvelut

OKS ja 

Hoivahoito

Prosessin-

omistaja

Prosessin-

omistaja

Prosessin-

omistaja

Mittarit

Mittarit

Mittarit

Ydinprosessit 

Lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen tukeminen ja 
hyvinvoinnin edistäminen

Aikuisten hyvinvoinnin ja elämänhallinnan edistäminen

Ikäihmisten hyvinvoinnin edistäminen ja toimintakyvyn 
ylläpitäminen

Elämänkaaren mukaisten ydinprosessien määrittely, joilla tuotetaan organisaation 
mission ja strategian toteutumisen kannalta keskeisiä palveluja. 

Elina Välikangas

”Unohdetaan” nykyorganisaatiot ja tarkastellaan kokonaisuutta asiakkaan kautta -> elämänkaari



• Pääprosessit (perustuvat tunnistettuihin, keskeisiin asiakkuuksiin) kuvataan kolmella eri 

vaativuustasolla (seuraava taso alaspäin elämänkaaren mukaisista ydinprosesseista)

• Ensimmäisen tason (vihreä) palveluilla vastataan kuntalaisten tarpeisiin hyvinvoinnin 

edistämiseksi ja itsenäisen selviytymisen tukemiseksi ja korostetaan ennaltaehkäisevän ja 

varhaisen tuen näkökulmaa

• Toisen tason (keltainen) palveluissa asiakkaalla voi olla säännöllistä palvelutarvetta tai 

jokin ongelma tai vaiva, joka edellyttää usein lyhytaikaista palvelua

• Kolmas taso (punainen) sisältää vaativaa tai ympärivuorokautista palvelua

• Tavoitteena on kehittää palveluja siten, että painopistettä on mahdollista siirtää 

mahdollisimman paljon pois punaiselta, raskaimmalta tasolta ensimmäiselle tasolle, 

keveimpiin, ennaltaehkäiseviin ja varhaisen tuen palveluihin

Palvelutasot/ ”liikennevalot”

Elina Välikangas
Datan kautta asiakkaan palvelutarpeiden tunnistaminen



Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen

Lasten ja nuorten terveen 
kehityksen, oppimisen ja 
sivistyksen 
mahdollistaminen heidän 
omissa kasvu- ja 
kehitysympäristöissään.

*Varhainen tunnistaminen

Lasten ja nuorten 
toimintakyvyn ja 
elämänhallinnan 
vahvistaminen. 

Palveluissa lapsella, 
nuorella tai perheellä voi 
olla säännöllistä tuen 
tarvetta, joka edellyttää 
lyhytaikaista palvelua 
heidän kasvu- ja 
kehitysympäristöissään.

Lasten ja nuorten 
erityistarpeisiin 
vastaaminen, joka 
sisältää vaativaa tai 
ympärivuorokautista 
palvelua.

Yhteiset 
tavoitteet 
kokonai-
suuksille

Elina Välikangas



Raskaus-aika 0-6 v 7-12 v 13-15 v 16-20 v

Lasten ja nuorten terveen 
kehityksen, oppimisen ja 
sivistyksen 
mahdollistaminen heidän 
omissa kasvu- ja 
kehitysympäristöissään.

*Varhainen tunnistaminen

Lasten ja nuorten 
toimintakyvyn ja 
elämänhallinnan 
vahvistaminen, joka 
edellyttää erityistä 
osaamista. 
Palveluissa lapsella, nuorella 
tai perheellä voi olla 
säännöllistä tuen tarvetta, 
joka edellyttää lyhytaikaista 
palvelua heidän kasvu- ja 
kehitysympäristöissään. 

Lasten ja nuorten 
erityistarpeisiin 
vastaaminen, joka sisältää 
vaativaa tai 
ympärivuorokautista 
palvelua.
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Nuorten työllisyyspalvelut
Nuorten  ohjauspalvelut (oma ja osto)

Perhe ja eri-ikäinen 
lapsi/nuori

Yö(päivä)hoito
Palveluohjaus ja valvonta 
(ulkoinen)

Lisäopetus 
Kv.koulu
Mamu valmistava opetus 

Vapaasivistystyö
Aikuislukio-opetus, ammatillinen 
koulutus (musiikki) ja 

etälukioverkko

Nuorisotiedotus, Nappi, Nuorten kesätyö, Työpörssi-
toiminta

Maahanmuuttajapalveluiden neuvolapalvelut
Kulttuurilaitokset (tulevaisuuden  monialaiset kulttuurikeskukset, kulttuuriperintöpalvelut)  
Kilpailuolosuhdekentät – ja hallit,  
erikoisliikuntapaikat  liikuntaneuvonta (yleinen) Ohjatut liikuntaryhmät suurtapahtumat

Sosiaalinen vahvistaminen
- nuorten työpajat
- Etsivä nuorisotyö 
- Nuorten moniammatilliset ohjaus-
ja neuvontapalvelut (Byström, 

Tsekpoint)

Erityiskoulut

Sairaalakoulu

Vammaisten lasten avopalvelut

Lasten ja nuorten somaattinen laitoshoito esim. syöpähoidot (osto)

Aikuisten laitos psyk. esh (osto)  ja päihdepalvelut  (oma ja osto)(vanhemmat esim. psyk.klinikka, päihdeklinikka,  
Polokka), Ensi- ja turvakoti)

Lasten- ja nuorisopsykiatrinen laitoshoito, nuorten laitospäihdepalvelut (osto)
Lastensuojelun laitoshoito (oma ja osto)

Lastensuojelun perhehoito (osto) 

Neuvolatoiminta
Kouluterveydenhulto

Opiskeluterveydenhuolto
Vastaanottotoiminta alle 18-vuotiaat

Suunhoito alle 18-vuotiaat

Vammaisten lasten ap ja ip -toiminta

Perhepalvelut (sisältää myös perheneuvolapalvelut, 
perhekuntoutuksen, oma ja osto)

Perheoikeudelliset palvelut
Perhepalvelut jakautuu kaikille värialueille!

Lastensuojelun avohuolto (tilannearvio, avohuolto, jälkihuolto)
Lasten- ja nuorisopsykiatrinen psykiatrinen avohoito (oma ja osto)

Kehitysvammaisten alle 18-vuotiaiden laitospalvelut

Sosiaalipäivystys

Lasten, nuorten ja lapsiperheiden palvelut

Elina Välikangas



Mihin haemme yhdessä muutosta? 

- vaikuttavuus

• Tehokas ja tarkoituksenmukainen 
toiminnan ohjaus  - yhteinen strategia, 
elämänkaari, alueellinen viitekehys ja 
hyvinvointialueet, roolit

• Toiminnan/palveluiden vaikuttavuus -
painopisteenä ennaltaehkäisevät ja 
varhaisen tuen palvelut, Sis. sähköiset 
palvelut, verkostoyhteistyö ja 
monituottajamalli

• Lapsi tai nuori kohtaa vain yhden 
palvelukokonaisuuden ilman 
hallinnollisia rajoja –
elämäntilanne/perheen tilanne 
kokonaisuutena

Elina Välikangas



Määrittelytyö 

• Tiedonkeruupohjat on rakennettu kirjanpitohierarkian päälle vastuualueiden mukaisesti

– Pohjassa tehdään määrittely kustannuspaikkakohtaisesti, jolloin jokaiselle 
kustannuspaikalle määritellään erikseen sijoittuminen elämänkaaren mukaisessa 
kehikossa ja palvelun raskautta kuvaavissa ”liikennevaloissa”

• Varmistaa toistettavuuden ja pitkän aikavälin seurannan luotettavuuden (vrt. lait ja 
asetukset)

Ohessa esimerkki tiedonkeruupohjasta yhden kustannuspaikan osalta:

Kustannuspaikka Värikoodi (merkitse X)

Toiminnallinen: mikä ja mistä 

saadaan? %-peruste: määrittele %-jako

Toiminnallinen: mikä ja mistä 

saadaan? %-peruste: määrittele %-jako

1900 Lapset ja nuoret

Työikäiset

Ikäihmiset

Prosessi & laskentaperuste Värikoodi-peruste

Prosessi (merkitse X)

Elina Välikangas



PALVELUKOKONAISUUDET vihreä keltainen punainen Yhteensä €/ asukas 

Avosairaanhoito (sis. mm. hoitaja- ja 
lääkärivo:n, pth:n yhteispäivystyksen) 273 641   5 235 956   875 693   6 385 299   142   

Avoterveydenhoito (sis. nla, kouluth, 
opiskeluth) 9 792 243   3 537 108   - 13 329 351   296   

Kehitysvammaisten palvelut - 122 497   514 918   637 414   14   

Kuntoutus (Ft, tt, pt) - 2 575 085   - 2 575 085   57   

Lastensuojelu 57 471   520 739   30 594 061   31 172 270   691   

Maahanmuuttajapalvelut 33 457   98 124   1 350 326   1 481 907   33   

Mielenterveyspalvelut - 2 610 174   - 2 610 174   58   

Muut asumispalvelut alle 65-v. SHL - - 12 967   12 967   -

Omaishoito alle 65 v. - 2 104 673   1 602 710   3 707 383   82   

Perheiden tukipalvelut 308 203   4 040 011   - 4 348 215   96   

Perheoikeudelliset palvelut 613 042   - - 613 042   14   

Perusterveydenhuollon sairaalahoito - - 7 519   7 519   -

Psykiatrinen erikoissairaanhoito (PPSHP) - 2 554 086   4 830 766   7 384 852   164   

Päihdepalvelut - - 64 898   64 898   1   

Somaattinen erikoissairaanhoito (PPSHP) - 9 738 485   15 020 434   24 758 919   549   

Sosiaalityö- ja ohjaus - 881 127   684 412   1 565 539   35   

Suun terveydenhuolto 1 758 106   7 306 077   - 9 064 183   201   

Vammaisten palvelut - 524 478   187 275   711 753   16   

Hyvinvointipalvelut, kaikki yht. 12 836 163   41 848 620   55 745 979   110 430 762   2 448   

Lasten ja nuorten palvelukokonaisuuksien 

sosiaali- ja terveyspalveluiden kokonaismenot v. 2016

Alle 18 v. 
asukkaita 

45 102  



Lasten ja nuorten palvelukokonaisuuksien 

sivistys – ja kulttuuripalveluiden kokonaismenot v. 2016

PALVELUKOKONAISUUDET vihreä keltainen punainen Yhteensä €/asukas

Perusopetus 156 022 829   27 284 082   942 434   184 249 347   4 085   

Varhaiskasvatuspalvelut 124 258 190   4 280 851   - 128 539 042   2 850   

Nuorisopalvelut 11 081 258   921 782   - 12 003 040   266   

Liikuntapalvelut 7 240 673   - - 7 240 673   161   

Kulttuuripalvelut 6 220 276   - - 6 220 276   138   

Toinen aste (lukio) 27 147 260   - - 27 147 260   602   

Vapaa sivistys ja taiteen perusopetus 5 382 568   - - 5 382 568   119   

Sivistys- ja  kulttuuripalvelut, yht. 337 333 058   32 486 717   942 434   370 762 210   8 221   

Keltaiset kustannukset muodostuvat pääasiassa perusopetuksen ja 
varhaiskasvatuksen tehostetusta ja erityisestä tuesta sekä 
nuorisopalveluiden työpajatoiminnasta

Punaiset kustannukset ovat sairaalakoulun kustannuksia 

Alle 18 v. 
asukkaita 

45 102  



Kaikki  Oulun kaupungin alle 18-vuotiaiden 

kokonaismenot v. 2016

Kaikki Oulun kaupungin alle 18-vuotiaiden palveluiden käytöstä aiheutuneet 
kustannukset yhteensä sekä asukaskohtaisesti ( €/alle 18-v. ), jaettuna 
organisaatioittain sekä lasten ja nuorten palvelutarpeiden vaativuuden mukaisesti 
väreihin. 

Mahdollistaa organisaatiorajat ylittävän väestötason tavoite- ja resurssiohjauksen. 

(1000€) vihreä keltainen punainen Yhteensä €/ asukas 

Sosiaali- ja terveyspalvelut, ilman esh 12 836   29 557   35 895   78 288   1 736   

Erikoissairaanhoito (PPSHP) 12 293   19 851   32 144   713   

Sosiaali- ja terveyspalvelut, yht. 12 836   41 850   55 746   110 432   2 448   

%-osuus 12   38   51   100   

Sivistys- ja kulttuuripalvelut 337 333   32 487   942   370 762   8 221   

%-osuus 91   9   0   100   

Yhteensä  350 169   74 336   56 688   481 194   10 669   

Asukaskohtaiset kustannukset €/ asukas €/ asukas €/ asukas €/ asukas, yht.  

7 764   1 648   1 257   10 669   

%-osuus 73   16   12   100   

Alle 18 v. 
asukkaita 

45 102  
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Hyve vihreä
3 % Hyve keltainen

6 %

Hyve 
punainen

7 %
Esh keltainen

3 %

Esh punainen
4 %

Siku vihreä
70 %

Siku keltainen
7 %

Siku 
punainen

0,2 %

Oulun lasten ja nuorten toimintamenot 2016

Toimintamenot yhteensä  481,2 M€
10 669 €/alle 18-vuotias 

21.9.2017 Sanna Suistio

Väestötason seuranta ja 

lapsibudjetointi

Elina Välikangas



9.6.2017

Avosairaanhoito Hoitaja- ja lääkärivastaanotto

Avoterveydenhoito Kouluterveydenhuolto

Avoterveydenhoito Opiskeluterveydenhuolto

Kuntoutus Fysioterapia

Mielenterveyspalvelut Mielenterveysavoerikoissairaanhoito

Suun terveydenhuolto Perushoito

Avosairaanhoito Yhteispäivystys

Lastensuojelu Lastensuojelun avohuolto

Lastensuojelu Ls/Perhehoito

Lastensuojelu Sijaishuolto yht.

Lastensuojelu Ls/Laitoshoito

Poissaolomerkinnät

Opetuksessa siirretty Yleinen tuki

Muut vaikeudet oppimisessa tai muut syyt osa-aikaiseen erityisopetukseen

Osatojakso psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa

Hetu- tason tiedon tuomat mahdollisuudet, 

vrt. lapsikohtainen budjetointi

Yhden henkilön vuoden aikana käyttämät perus- ja erityistason sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä 
sivistys- ja kulttuuripalvelujen palvelut. Suuressa osassa em. palveluita kontakteja on ollut useita. 

Taulukon sisältöä on supistettu tietosuojasyistä. Mm. diagnoosit, poissaolopäivien määrät, 

toteutuneiden kontaktien määrät ja järjestykset olisi kuitenkin saatavissa alkuperäisessä aineistossa. 

Sote- tietopakettien 
pilotointi, tutkimuslupa 

taustalla

Elina Välikangas



Lapset, nuoret ja lapsiperheet,

mittaristoa

Kustannukset € Kustannukset € Kustannukset €

Tavoitteena lasten 
ja nuorten 

hyvinvoinnin 
lisääntyminen

- mittareita:
mm. 

lastensuojelupalvelu
jen tarve ja 

kustannukset, 
kokonais-

kustannukset
Kokemuksellinen 

hyvinvointi

Elina Välikangas



Työssä etenemisen malli

• Työstämistä tarvitaan molemmista suunnista; ylhäältä alaspäin yhteisistä 

tavoitteista lähtien ja samanaikaisesti avaten alhaalta ylöspäin palveluista ja 

kustannuspaikkatasolta lähtien

• Toimintaympäristön tarkastelu; vahvuudet ja kehittämistarpeet

• Yhteiset tavoitteet lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi 

• Palveluiden ja toimijoiden roolien tunnistaminen 

• Palveluiden ”generointi”, vrt. lakien vaatimukset

• Palveluiden vaativuustason arviointi asiakkaan palvelutarpeiden näkökulmasta

• Mittareiden määrittely tavoitteille

• Tietopohjan yhteismitallistaminen

• Tekninen toteutus kannattaa kytkeä osaksi organisaation tietojohtamisen 

kehitystyötä

Lapsibudjetoinnin mallin toteutus organisaatioriippumattomalla rakenteella



Analyysin kautta tavoitteiden ja painopisteiden 

määrittäminen (pitkän ja lyhyen aikavälin tavoitteet)

• ”Unohdetaan” nykyorganisaatiot ja tarkastellaan kokonaisuutta 

asiakkaan/toiminnan kautta

• Selkeät tavoitteet asukas/asiakasnäkökulmasta

• Mallinnetaan tarvittaessa tavoitetilakuvauksia keskeisten asiakasryhmien 

palveluille

• Peilataan nykytilaa tavoitetilaan =>

• Minkä pitäisi olla toisin, jotta asukkaiden hyvinvointia tuettaisiin ja palvelut 

toteutuisivat sujuvasti ja vaikuttavasti 

• Millaisia uusia toimintatapoja pitäisi luoda

• Määritetään mittareita prosessien toimivuuden/vaikuttavuuden arviointiin

Varmistetaan lasten ja nuorten hyvinvointiin liittyvän toiminnan suunnitelmallisuus, 
tavoitteellisuus, pitkäjänteisyys ja yhteistyö eri toimijoiden välillä



Hyvinvointisuunnitelma yhteistyön tukena  -

seuranta ja arviointi

• Keskeiset seurannan ja arvioinnin kohteet voidaan ryhmitellä esim. seuraavasti: lasten ja 

nuorten hyvinvoinnin muutokset, palvelujärjestelmän ja yhteistyön toimivuus sekä 

suunnitelman tavoitteiden toteutuminen.

• Suunnitelman seuranta ja arviointi on osa kunnan toiminnanohjauksen 

kokonaisprosessia.

• Suunnitelman seurantaa ja arviointia koordinoimaan voidaan nimetä työryhmä, mutta ei 

irroteta kokonaisuutta normaalista talousarvion valmistelusta ja toteutumisen 

seurannasta

• Tarkennetaan tavoitteet ja toimenpiteet konkreettiselle tasolle vuosittain. Varsinaiselle 

työlle määritellään samalla vastuuhenkilöt, aikataulutus ja toiminnan seuranta- ja 

arviointimittarit. 

Esimerkkejä indikaattoreista:

• Hyvinvointikertomuksessa koostetut lasten ja nuorten hyvinvointia kuvaavat indikaattorit

• Lasten ja nuorten palveluketjun kevyemmät ja raskaimmat palvelut, niihin liittyvä 

toiminta ja kustannukset

• Yhteisten uusien toimintamallien vaikutusten ja vaikuttavuuden seuranta



Lasten ja nuorten hyvinvointia 

koskevat painopistealueet: 

• Osallisuuden, yhteisöllisyyden ja 

turvallisuuden vahvistaminen

• Toimintakyvyn sekä terveyttä ja 

hyvinvointia tukevien elintapojen 

edistäminen

• Eriarvoisuuden vähentäminen ja 

yhdenvertaisuuden edistäminen 

Etelä-Savon maakunnallinen lasten ja 
nuorten hyvinvointisuunnitelma 

2018-2020

Lasten ja nuorten hyvinvointia 
koskevat tavoitteet: 



Toiminnan ja talouden tarkastelu eri ulottuvuuksien 

kautta

• Yhteinen laadukas ja myös kattava tieto ja sen yhteinen tulkinta on keskiössä, kun 

suunnitellaan joustavia ja asukas/asiakaslähtöisiä palveluita 

• Palvelujen järjestämisessä korostuu toiminnan ja talouden tarkastelu eri 

ulottuvuuksien kuten väestötiedon, aluetiedon, elämänkaaren sekä palvelutarpeen 

vaativuuden kautta

• Asukkaille järjestettäviä palveluita tulee kyetä tarkastelemaan organisaatiomallista 

tai -rakenteesta riippumattomalla tavalla ja siten kyetä myös ennustamaan sekä 

palvelutarvetta että oletettavaa kustannuskehitystä sekä asettamaan tavoitteita ja 

seuraamaan niiden toteutumista, sekä horisontaalisesti että vertikaalisesti 

(integraation toteutuminen)

• Yhteisten tavoitteiden asettamiseksi on olennaista saada ajantasaista tietoa 

esimerkiksi koko lapsiperheiden palvelukokonaisuuteen kohdennettavien 

resurssien vaikuttavuudesta huomioiden panostukset yli hallinnonalarajojen

• Kansallisen vertailutiedon saaminen edellyttää yhdenmukaisesti tuotettua tietoa



Organisaatioriippumattoman 

palvelukokonaisuusmallin rakentaminen 

• Sujuva tiedonsaanti edellyttää reaaliaikaista tiedonkeruuta ja tietojen yhdistämistä sähköisesti ja nämä 

puolestaan edellyttävät kyseisten ratkaisujen rakentamista ja käyttöönottoa

• Organisaatioriippumaton palvelukokonaisuusmalli rakennetaan sijoittamalla toiminnan kaikki 

kustannuspaikat palvelukokonaisuushierarkian alimmalle tasolle (pienin yhteinen nimittäjä)

– tilikartan avulla on erotettu kustannuspaikoittain oma toiminta, avustukset ja ostopalvelut sekä 

palvelurakenne (avo-, asumis- ja laitospalvelut)

– kustannuspaikan asiakkuuden (hetu) kautta määritellään elämänkaaren mukainen ikä ja 

palvelutarpeen mukainen ”liikennevaloväri” 

– Tietoa mahdollista ”mäpätä” kaikkiin tarvittaviin luokitteluihin

• Rinnalla arvioidaan eri lakien ja asetusten vaatimuksia, jotta kyseisen toiminnan 

kuvaus/palvelukokonaisuus säilyttää geneerisyyden 

• Kustannuspaikan avulla eri palveluiden kustannus – ja toimintatieto voidaan kohdistaa määriteltyihin 

palvelukokonaisuuksiin halutuksi kokonaisuudeksi tarvittavilla tavoilla

– kustannuspaikka = yhdistelyavain

• Malli varmistaa toistettavuuden ja hyödyntämisen kaikkiin eri käyttötarkoituksiin sekä pitkän 

aikavälin seurannan luotettavuuden

– mahdollisuus vertailla mihin tahansa organisaatioon alueellisesti tai kansallisesti

– varmistaa myös oman organisaation näkökulmasta historiatiedon säilymisen 

organisaatiomuutoksista huolimatta 

Mallin toteutus 
bottom-up -
periaatteella



Organisaatioriippumaton palvelukokonaisuusmalli 

PALVELUKOKONAISUUS
Avosairaanhoito

Avoterveydenhoito

Ikäihmisten sosiaalipalvelut

Kehitysvammaisten palvelut

Kuntoutus

Lastensuojelu

Maahanmuuttajapalvelut

Mielenterveyspalvelut  

Perheiden tukipalvelut

Perheoikeudelliset palvelut

Perusterveydenhuollon sairaalahoito

Päihdepalvelut

Somaattinen erikoissairaanhoito

Sosiaalihuollon palvelut

Suun terveydenhuolto

Vammaisten palvelut

Organisaatioriippumattoman mallin avulla voidaan arvioida mm. hoidon porrastuksen toteutumista,
asiakkuuksia sekä niiden kustannusten kehitystä, hoito- ja palveluketjujen toimivuutta ja painopisteen
siirtymistä strategian mukaisesti raskaista palveluista kohti ennaltaehkäiseviä, kevyempiä, varhaisen
tuen palveluja.

ASUINALUE-
NÄKÖKULMA

TOIMINTO 

Mielenterveysavopalvelut (SHL) 

Mielenterveysavohoito 

Mielenterveysasumispalvelut

Psykiatrinen avoesh

Psykiatrinen laitoshoito

OMA TOIMINTA, 
AVUSTUKSET, 

OSTOAPALVELU

AVO-, ASUMIS- JA 
LAITOSPALVELUT

”PALVELUTASOT/ 
LIIKENNEVALO-

MALLI”

KUSTANNUSPAIKKA  = 
TOIMINNAN JA TALOUDEN 

YHDISTELYAVAIN

Mallin toteutus 
bottom-up -
periaatteella

ELÄMÄNKAARI

Elina Välikangas, Suvi Nuutinen



• Yhteistä tavoite- ja tahtotilaa 

• Asioiden ”yhteismitallistamista” ja avointa tarkastelua sekä sitoutumista tarvittaviin 

muutoksiin

• Pitkäjänteistä työtä prosessimaisella työotteella kokonaisuuksia tarkastellen

• Työ vaatii: 

– Johdon sitoutumista 

– Työn ohjaamista kokonaisuuden hallitsemiseksi 

– Asiantuntijuutta palveluista

– Osaamista toiminnan ja talouden yhteen sovittamisesta

• Työtä ei voi ”ulkoistaa” erillisprojektiksi,  vaan se tulee tehdä osana normaalia 

toiminnan ja palveluiden johtamista ja kehittämistä 

• Työ ei lopu ”koskaan”, vaan se jatkuu osana normaalia arkea

Lapsibudjetoinnin toteuttaminen edellyttää



Kohti kansallista toteutusta

Useita eri hankkeita ja yhteistyörakenteita olemassa kansallisesti yhtenäisten 

toteutusten tukena

• Toivo-ohjelman suunnitelmat taustalla (STM)

• Sote-tietopakettityössä on ollut laaja joukko toimijoita mukana työstämässä ja 

se on  valmistumassa useiden testausten kautta (STM)

• Kansallinen yhteinen sote-järjestämisen tietomalli valmistui viime keväänä STM:n

suunnitteluhankkeiden tuotoksena ja jatkoetenemistä valmisteltu laajasti

• SoteDigillä meneillään pilotti Kainuun kanssa (Toisiokäytön lain tietojohtamisen 

pykälän testaaminen), koko tietojohtamisen prosessi

• Yhteisiä/yhtenäisiä määrittelyjä (THL)

• VNK:n lapsibudjetointi -hanke
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LAPSILÄHTÖINEN BUDJETOINTI

Hankkeen päätavoitteet – meneillään > 3/2020

Lapsilähtöinen budjetointi

Selvittää lapsiin kohdistuvien julkisten menojen kokonaisuus

Selvittää mitä lapsiin kohdistetuilla määrärahoilla on saatu aikaiseksi

Selvittää miten saavutetut tulokset ovat linjassa asetettuihin tavoitteisiin 

nähden

Luoda välineitä kunnan, maakunnan ja valtion talousarvion 

tarkastelemiseen lapsenoikeusnäkökulmasta 

(lapsiin kohdistuvien määrärahojen kokonaisuuden jäljittäminen sekä panostusten vaikutuksia 

arvioiminen)

1

2

3

4

Hankkeen kokonaistavoitteena on mahdollistaa lasten ja lapsiperheiden hyvinvointipalveluiden johtaminen ja 

järjestäminen lapsi- ja perhelähtöisesti sekä tietoon perustuvasti kunnissa ja tulevissa maakunnissa. 

Lisäksi tavoitteena on väestölähtöisen budjetoinnin käytäntöjen mallintaminen osana valtion budjettiprosessia, joskin 

tässä selvityksessä tehtävän työn pääpaino tulee olemaan kuntatason analyyseissa ja välineissä

NHG, Kuntamaisema, Lastensuojelun keskusliitto



Tehtävä

• Pohdi, kuinka oman organisaatiosi taloudelliset resurssit ovat ohjautuneet 

hyvinvointisuunnitelman painopisteisiin ja tavoitteisiin?



KIITOS!

5.6.2019


