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Yleiskuvaus
Suomen nykyinen monitahoinen, hajautettu ja osittain sirpaleinen palvelujärjestelmä on
monimutkainen palapeli, kun lasten ja perheiden palvelutarpeet muuttuvat nopeasti sekä
yksilöiden että yhteiskunnan tasolla ja haasteet ovat ennennäkemättömiä. Sen lisäksi, että
organisaatioita, rahoituspalveluita ja ammattikuntia on monia, on myös lukuisia teknologioita, henkilötietojärjestelmiä, lainsäädäntöprosesseja ja työskentelytapoja, joita käytetään
samanaikaisesti. Tällaisesta monikerroksisesta ja pirstoutuneesta järjestelmästä on tullut
ongelma sekä perheille, joilla on monenlaisia tarpeita, että valtion johdolle ja hallinnolle.
Samaan aikaan vakautta horjuttavat monet muut tekijät: syntyvyys laskee, työelämä asettaa uusia tarpeita, psykiatrisia palveluita tarvitsevien lasten määrä kasvaa nopeasti ja sosiaalista eriarvoisuutta ja terveyseroja esiintyy kaikissa sukupolvissa. Tämä kaikki luo tuntemattoman tulevaisuuden, jossa pirstoutunut järjestelmä ja sen monikerroksinen valvonta ja
johto eivät voi taata palveluiden käyttäjille jatkuvuutta.
Hoidon jatkuvuus, mukaan lukien tiedonkulun ja johtamisen jatkuvuus sekä työntekijöiden
ja asiakkaiden välisten suhteiden jatkuvuus, on tunnistettu yhdeksi henkilökeskeisten palveluiden avaintekijäksi, joka varmistaa asiakkaiden tyytyväisyyden ja ylläpitää heidän luottamustaan. Etenkin nuorten myönteiset kokemukset palveluista perustuvat pitkäaikaisiin,
luottamuksellisiin asiakassuhteisiin, joissa jatkuvuus ja pysyvyys ovat erityisen tärkeitä.
Hoidon jatkuvuus vaarantuu etenkin siirtymissä, joista monet tapahtuvat organisaatiorajojen yli - etenkin siirtyminen peruspalveluiden ja erityistason palveluiden sisällä tai näiden
eri tasojen välillä sekä siirtyminen ammattihenkilöltä toiselle tai yksiköstä toiseen.
Ammattilogiikassa ajatellaan yleensä, että lasten ja perheiden ongelmat voidaan jakaa
kuin viipaleisiin. Kuten eräs nuori tyttö kuvasi: ”Tunti viikossa psykologin luona ei auttanut,
kun halusin tappaa itseni viikon jokaisena tuntina. Vaikka tulin kouluun itkien terapiaistunnon jälkeen, kukaan opettajista ei puuttunut tilanteeseen auttaakseen minua. Sitä minä toivoin enemmän kuin mitään muuta.” Tietokatkosten ja erilaisten käytäntöjen takia lapsen
oireiden ja ongelmakäyttäytymisen taustalla piilevät syvät sosiaaliset ja psykologiset tarpeet saattavat jäädä vastausta vaille. Sellaisia tarpeita ovat esimerkiksi tarve tulla kuulluksi
ja saada myötätuntoa.

Tietoperustan aukot ja hallinnon vaikuttamispotentiaali
Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnassa laaditun raportin mukaan tulisi valmistella
kansallinen malli, joka ohjaisi lasten ja nuorten hyvinvoinnin yleistä seurantaa sekä heidän

hyvinvointiaan, terveyttä, kasvua ja oppimista edistäviä palveluita ja näihin palveluihin liittyviä kustannuksia. Osallistavamman yhteiskunnan rakentaminen sekä sen haavoittuvimpien jäsenten terveyden, kehityksen ja suojelun varmistaminen ovat nykyhetken suurimpia
haasteita. Näitä haasteita ei mikään palvelujärjestelmä voi yksin ratkaista, vaan sen lisäksi
on turvattava tulevaisuuden tekijöiden eli lasten ja nuorten hoidon, kasvatuksen ja suojelun
järjestelmällinen ohjaus ja jatkuvuus. Tutkijoiden ja kehittäjien poikkitieteellinen yhteiskehittäminen ja läheinen yhteistyö ovat tarpeen myös silloin, kun kerätään tieteellistä tietoa
strategioista, malleista ja työkaluista, joiden avulla voidaan rakentaa terveyttä, vaalia lapsen ensimmäisiä elinvuosia, voimaannuttaa oppimista ja hyvinvointia sekä ohjata ja systematisoida lasten ja heidän perheidensä palvelujärjestelmää.
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