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Oulun kaupunki
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• Asukasluku n. 202 000

• Suomen viidenneksi suurin 
kaupunki

• Skandinavian pohjoisten 
alueiden suurin kaupunki

• Keski-ikä 37,7 vuotta



Toimintaympäristöanalyysi ja tavoitteet alueittain lasten ja 

nuorten palveluiden kehittämisen näkökulmasta

Yhteiset strategiset 
tavoitteet (valtuusto): 
• Alueen lasten, nuorten ja 

perheiden hyvinvointi 
lisääntyy

• Syrjäytyneiden nuorten 
osuus vähenee 

• Lasten ja nuorten osallisuus 
vahvistuu

• Sosioekonomiset erot sekä 
hyvinvointierot kaventuvat

• Alueilla omat erityispiirteet -> yhteinen tieto johtamisnäyn taustalla

• Alueellista toimintaa ja sen kehittämistä johtavat alueen sivistys- ja kulttuuripalveluiden 
aluepäälliköt ja hyvinvointipalveluiden palvelupäälliköt. Sivistys- ja kulttuuripalveluiden ja 
hyvinvointipalveluiden yhteinen johtoryhmä ohjaa kokonaisuutta. 



Mistä kaikki alkoi? Yhteinen viitekehys ohjaamaan 

hyvinvointipalveluiden toimintaa laadukkaiden 

palvelujen tuottamiseksi 

• Arviointityökalua käytettiin 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 ja tuotteita.

Elina Välikangas



 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



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



Organisaatioriippumattoman 

palvelukokonaisuusmallin rakentaminen 

• Hyvinvointipalveluiden kehittämä palvelukokonaisuusmalli rakennettiin sijoittamalla toiminnan 

kaikki kustannuspaikat palvelukokonaisuushierarkian alimmalle tasolle (pienin yhteinen nimittäjä)

– tilikartan avulla on erotettu kustannuspaikoittain avustukset ja ostopalvelut sekä 

palvelurakenne (avo-, asumis- ja laitospalvelut)

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

palvelutarpeen mukainen ”liikennevaloväri” 

• Rinnalla arvioitiin 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 pitkän aikavälin seurannan luotettavuuden

– mahdollisuus vertailla mihin tahansa organisaatioon alueellisesti tai kansallisesti

– varmistaa myös oman organisaation näkökulmasta historiatiedon säilymisen 

organisaatiomuutoksista huolimatta 

• Reaaliaikaisen tiedonkeruun ja tietojen yhdistämisen sähköisesti mahdollistaa Oulussa jo v.  2004 

alkaen rakennettu ja edelleen kehitetty johdon tietojärjestelmä (DW-tietovarasto)

Mallin toteutus 
bottom-up -
periaatteella



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

alla 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   

Nuoriospalvelut 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   

Sivitys- 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 

alla 18 v. 
asukkaita 

45 102  



alla 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 

Hyvinvointipalvelut, ilman esh 12 836   29 557   35 895   78 288   1 736   

Erikoissairaanhoito (PPSHP) 12 293   19 851   32 144   713   

Hyvinvointipalvelut, 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   



9.6.2017

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

Hyvinvoinnin ja 

terveyden edistäminen

vrt. tulevaisuudessa 

maakunta vs. kunta 



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
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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



• Yhteistä tavoite- ja tahtotilaa 

• Asioiden ”yhteismitallistamista” ja avointa tarkastelua sekä sitoutumista tarvittaviin 

muutoksiin

• Pitkäjänteistä työtä prosessimaisella työotteella

• 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 kehittämistä 

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

Lapsibudjetoinnin toteuttaminen edellyttää



KIITOS!


