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Julkisen vallan vastuu 

• Perustuslaillinen velvoite edistää hyvinvointia ja osallisuutta sekä 
terveyttä 

 

• Velvoite huolehtia perusoikeuksien - mukaan lukien sosiaaliset 
perusoikeudet - yhdenvertaisesta toteuttamisesta ja edistää 
yhdenvertaisuutta 

 

• Järjestämisvastuu ja tuotantovastuu 
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Vankipotilaiden 

hoitojatkumot 

- palvelupolku 

siviilistä 

vankilaan ja 

takaisin siviiliin 



Suomen vankilat 

maakunnittain 

Vankeusaika on mahdollisuus: 

  

Terveydenhuollon palveluihin tullaan, 

niissä asioidaan selvinpäin, 

diagnostiikka ja hoito mahdollista 

eri tavalla kuin arjessa.  

 

Vankeusaikana muutosmotivaatio on 

olemassa, siksi kriittinen ikkuna 

vaikuttaa 

 

Vankiloita ei joka maakunnassa, mutta 

joka maakunnalla on 

vankiasiakkaita.  

 

Naisvankien sijoituspäätökset 

keskittämisperiaatteella, uusi 

valtakunnallinen naisvankila 

Hämeenlinnaan 

Miksi maakunnan tulisi olla kiinnostunut vankiasiakkaasta? 



Kansallinen palveluintegraation muutosohjelma STM  
 

Tavoitteena  

 Varmistaa sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäjille ja tuottajille 
edellytykset integraation toteuttamiseen 

 

 Estää päällekkäinen valmistelutyö 

 

 Ohjata yhtenäisiin toimintakäytäntöihin 

 

 Tukea sote-palveluintegraatiota sekä integraatiota maakunnan 
muiden sekä kuntien palvelujen kanssa 
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Perheiden 
hyvinvoinnin 
sekä tuen ja 
avun tarpeet – 
perhekeskus 
toimii 
 
Päivitetty 11/2018 
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Perhekeskuksia perustettu tai perusteilla 

jokaiseen maakuntaan (12/2018) 

 

 

Tiedossa olevia perhekeskuksia  noin 128, 

tiedot täsmentyvät 

 

Kohtaamispaikkoja väh.12 maakunnassa, 

suunnitteilla kolmessa, yli 200 

Perhekeskus tai 
perhekeskusalue  

- Sisältää palveluverkoston 
kaikki palvelut ja toteuttaa 
kaikki tehtävät 

- Vastaa alueensa 
lapsiperheväestöstä 

Perhekeskuksen toimipiste 

- Vain osa palveluverkoston 
palveluista 

- Toteuttaa 
lähipalveluperiaatetta 

Perhekeskusalueella 

- Useita toimipisteitä ja 
kohtaamispaikkoja 



Perhekeskustoimintamallia kehitetty yhdessä 

Kehittämistyö maakunnissa (=18) 
 

LAPE-ryhmät, Perhekeskustyöryhmät, -kehittäjät 
Yhteistyö kuntien et. sivistystoimen kanssa 
Lapset nuoret perheet, mm. 
- kyselyt, asiakasraadit, perheparlamentti, LAVA, 
kehittäjäasiakkaat, neuvonantaja-vanhemmat 

Yhteiskehittäminen kaikkien 
maakuntien  kanssa 

 
Perhekeskusyhdyshenkilöiden verkosto 
Kohtaamispaikan työpajaverkosto 

Kansallinen ohjaus (STM, OKM ja THL, 
OPH) 
Järjestöt (Perheet keskiöön, 6 maakuntaa),  
Seurakunnat    
Kela (12 maakuntaa: peke ja erityispalvelut) 
Kasvun tuki (menetelmät, 13 maakuntaa) 
Muut tahot   

Kansalliset työryhmät (THL, STM) 
Kasvatus- ja perheneuvonta, Lastenvalvojat 
Vanhemmuuden ja parisuhteen tuki, Eroautta-
minen, Väkivallan ehkäisy, Maahanmuuttajat 
Monialainen arviointi, Sähköinen perhekeskus, 
Perhetyö (matala kynnys), Sopimuskäytännöt ym. 
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LAPE hankesuunnitelmassa 

Sosiaali- ja terveysministeriö 

 Integroitujen toimintamallien käyttöönotto 

 jalkautuminen perhekeskuksiin 

 yhdessä työskentely erityistasolla, erityisesti 
lastensuojelu ja erikoissairaanhoito  

 monitoimijainen arviointi  

 Erityistason palveluista toimiva kokonaisuus kuntien, 
perustason ja kolmannen sektorin palveluiden kanssa  

 Osallisuus  kokemusasiantuntijoiden ja asiakasraatien 
hyödyntäminen palveluiden suunnittelussa, kehittämisessä 
ja tuen tarjoamisessa 

 Voimavarojen oikea kohdentuminen ja taloudellinen käyttö  

 Yhtenäiset toimintamallit 

 

Erityistason 

palveluiden 

uudistaminen 

 

Erityistason palvelut 

ovat maakunnan 

alueella keskitettyjä, 

mutta osittain 

perustasolle 
jalkautuvia palveluita. 
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Taustalla kehittyvä lainsäädäntö 

Sosiaali- ja terveysministeriö 

Terveydenhuollon osalta alueellisen kokonaisuuden suunnittelu ja 
yhteen sovittaminen säädetään keskittämisasetuksessa 
yliopistosairaaloiden vastuulle  asetus tullut voimaan 2018 alussa.  

 

Sosiaalihuollon palveluiden porrasteisuuden luominen  
sosiaalihuollon keskittämisasetus, LAPEssa ennakkotyötä 
säädösvalmisteluun. 

 

Tarvittava lainsäädäntöpohja kokonaisuudessaan on tarkasteltava 
SOTE-lainsäädännön laatimisen ja siihen liittyvien lakimuutosten 
yhteydessä 

 



Yhteenveto 

• Sote-palveluista vastuussa olevan organisaation on järjestettävä 
rikostaustaisten ja heidän perheidensä palvelut; monialainen 
tuottajakunta 

• Kannustimet? 

• Ennalta ehkäisy, varhainen puuttuminen ja oikea-aikaiset, 
vaikuttavat palvelut 

• Palvelukokonaisuuksien ja – ketjujen määrittely ja palveluiden 
yhteensovittaminen 

• Asiakaslähtöisyys, osallisuus 

• Seuranta, arviointi, kehittäminen 
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alueuudistus.fi 
regionreformen.fi 

Kiitos! 
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