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HYVÄÄ ARKEA – YHDESSÄ – LÄHELLÄ 

Sivistyspalvelut lasten nuorten ja 
perheiden palveluiden osana
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LAPE 
Muutostyö

1. Lapsen 
oikeuksia ja 
tietoperus-
taisuutta
vahvistava 
toiminta-
kulttuuri

2. Lapsi-
ja perhe-
lähtöiset 
palvelut KUSTANNUSTEN HILLINNÄN TAVOITTEET 

kun lastensuojelun ja lastenpsykiatrian tarve sekä
vaikeat huoltajuusriidat vähenevät

HYVÄÄ ARKEA 
YHDESSÄ 
LÄHELLÄ 
2015–2025

Sopivaa tukea
oikeaan aikaan

Hyvinvoiva lapsi 
oppii ja kasvaa

Lapsiystävällinen 
kunta ja 

maakunta

LASTEN JA NUORTEN 
HYVINVOINNIN, 
TERVEYDEN JA 
OPPIMISEN 
YHDENVERTAISUUS

Lasten ja vanhempien
paremmat
vuorovaikutussuhteet

Yksinäisyyden ja 
kiusaamisen väheneminen

Kouluun kiinnittyminen

.

Jokainen lapsi 
tarvitsee lähelleen 
turvallisia ja 
välittäviä aikuisia

LAPE VIE ARVOT JA EUROT SAMAAN SUUNTAAN



Yhdessä kohti hyvää kasvu- ja oppimisympäristöä!

Maria Kaisa Aula

Palveluiden  
kehittäjät 

Ammattilaiset

Ammattilaisten
Kouluttajat
Yliopistot

Sivistys
KUNTA

SOTE
MAAKUNTA

Järjestöt ja 
seurakunnat

Yritykset

Kotoutuminen
Työllisyys

Maakunta +kunta

Päättäjät
Johtajat

Lapsi ja
nuori

Vanhemmat

Kaverit
lähiyhteisö
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LAPSEN IHMISOIKEUDET PERUSTANA

Vastuu lasten perus- ja ihmisoikeuksien 
toteutumisesta on kunnan, maakunnan ja valtion 
eli viranomaisten yhteinen

Yhdenvertaisuus: erilaisille ja eri taustaisille 
lapsille ja nuorille sekä monimuotoisille perheille 
hyvä elämä, koulu…kotikunta, maakunta ja 
Suomi

Lapsella on oikeus osallistua ja vaikuttaa itseään 
koskeviin asioihin ja aikuisella velvollisuus ottaa 
lapsen mielipiteestä selvää sekä huomioida se 
päätöksenteossa

Päätösten lapsivaikutusten arviointi tuo tietoa 
lapsen edun ja ihmisoikeuksien toteutumisesta

Paremmalla tiedolla parempia päätöksiä -> 
Lapsiystävällinen kunta ja maakunta
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SIVISTYSKUNTA  ja SOTE-MAAKUNTA

Teemme soten ja uuden kunnan sisältöä lasten 
nuorten ja perheiden asiakasryhmälle

LAPE luo lapsi- nuori- ja 
perhelähtöistä sisältöä ja 
palvelurakenteita sote- ja 
maakuntauudistukseen

LAPE rakentaa siltaa soten ja 
sivistystoimen palveluiden ja 
ammattilaisten välille = 
yhdyspinta

LAPE ohjaa, kouluttaa, verkostoi, 
innovoi ja juurruttaa 
toimintamallit uuden maakunnan 
ja kunnan toimintaympäristöön.

Vaikutamme muutostyön 
jatkumiseksi pitkäjänteisesti myös 
yli hallituskausien.
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HYVÄÄ ARKEA + YHDESSÄ + LÄHELLÄ = LAPE

Motto: Jokainen lapsi ja nuori tarvitsee lähelleen 
turvallisia ja välittäviä aikuisia.

•Tavoitteena on luoda lapselle ja nuorelle suotuisa kasvu-
ja oppimisympäristö sekä tukea perheen hyvinvointia.  

•Sen vuoksi edistämme 

• lasten ihmisoikeuksia ja yhdenvertaisuutta, 

• perheiden omien voimavarojen vahvistumista sekä

• perheiden monimuotoisuuden parempaa tunnistamista

• sopivaa tukea oikeaan aikaan - hyvää kohtaamista

•Uudistumme hallinto- ja ammattikuntakeskeisyydestä 
lapsi- ja perhelähtöisyyteen

•Muutostyö on kokonaisvaltaista ja pitkäjänteistä. 

•Teemme soten, maakuntauudistuksen ja si-soten sisältöä 
ja rakenteita jokaisen maakunnan alueella sekä 
kansallisesti yhdessä  (OKM+STM)

Maria Kaisa Aula



LAPE ON SEKÄ 
MAAKUNNALLISTA ETTÄ 
KANSALLISTA YHDESSÄ 

TEKEMISTÄ

> Lisää > alatunniste: lisää oma nimi



11.4.20188

LAPE KEHITTÄMISKOKONAISUUDET ERI ALUEILLA

Toimintakulttuuri uudistuu lapsen oikeuksiin ja 
tietoon perustuvaksi myös päätöksenteossa ja 
hallinnossa-> lapsiystävällinen kunta ja 
maakunta 

Perhekeskustoimintamalli – verkostoi lapsi ja 
perhepalvelut toimivaksi lähipalveluiden 
kokonaisuudeksi

Varhaiskasvatus/koulu/oppilaitokset
Hyvinvoiva lapsi oppii ja kasvaa/OPS -tuki: 
kaverisuhteet, harrastukset, oppilashuollon 
työskentelymallit, oppaat sähköiset palvelut

Erityis- ja vaativimmat palvelut verkostoidaan 
keskenään ja tuodaan lähemmäs arkea sekä 
peruspalveluihin – Viisi OT- keskusta 
vaativimmille palveluille ja VIP verkosto

8

Rahoitus 2017-2018 19 milj. € + muutosagentti
kunnan ja maakunnan LAPE ryhmä
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Perhekeskuksen
palvelu-
verkosto

Johtaminen ja yhteensovittaminen
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Vanhemmuuden tuki  eriarvoisuuden vähentäjänä

Lasten itsetuntoon, mielenterveyteen koulumenestykseen 
vaikuttaa heidän vanhempiensa kyky auttaa, tukea ja 
kannustaa ja olla myönteisessä vuorovaikutuksessa

Vanhemmuuden laatu on  keskimäärin ottaen Suomessa 
parantunut (vrt. kuritusväkivallan kielto 1984)

Pienellä osalla lapsia myönteisen vanhemmuuden antama 
tuki puuttuu > mielenterveysongelmat, käytöshäiriöt, 
lastensuojelutarve, pärjäävyys, oppimisen ongelmat

OSANA LAPEA toimeenpannaan 2017 - 2018

www. Kasvuntuki.fi  – ITLAn ja Mielenterveysseuran   
aloittama kehityshanke näyttöön perustuvien 
vanhemmuuden tuen menetelmien levittämiseksi 
järjestelmällisesti  osaksi palveluita

Lapset puheeksi, Ihmeelliset vuodet, MDTF –menetelmät 
levityksessä

Maria Kaisa Aula
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KANSALLISEN  LAPE - TYÖN KOKONAISUUS

Hyvinvoinnin seurannan tietopohja laajenee; uudet 
raportoinnin välineet  (THL/Kouluterveyskysely)

Kasvun tuki – näyttöön perustuvan vanhemmuuden tuen 
”työkalupakki” ammattilaisille

Yhdyspintaselvitys: Sivistystoimi – sote - lapsilähtöisyys

Yksi lapsi- yhteinen suunnitelma sähköinen alusta

Kananojan selvitys (lastensuojelun ratkaisut ja tiekartta)

Ammattilaisten osaamisen uudistaminen ja lapsikäsitys –
keskustelun avaaminen

Lapsenhuoltolain uudistus: sovinnollisuus ja lapsen ääni 
(OM)

Kiusaamisen vähentämisen toimet (OKM) 

Varhaiskasvatuslainsäädäntö uudistuu

Yhteys uuden peruskoulun tasa-arvo tavoitteisiin + VAATU 
työ

Halme, Lape -päivät
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MIKÄ ESTÄÄ LAPSI- JA PERHELÄHTÖISYYTTÄ?

”Haasteet eivät liity ensisijaisesti 
lainsäädäntöön vaan 
• erilaisiin toimintakulttuureihin, 
• erilaisiin ihmis- ja lapsikäsityksiin, 
• syvään juurtuneisiin ja vakiintuneisiin 

toimintatapoihin 

joiden uudistamiseksi on tehtävä 
pitkäjänteistä yhteistyötä ja 
vuoropuhelua” 

Kohti yhteistä lapsikäsitystä – julkaisu THL työpaperit 
toim prof Lea Pulkkinen

Halme, Lape -päivät



11.4.201813

Kohti lapsi- ja perhelähtöistä toimintakulttuuria!

Yhdessä Muutostyö on ammattilaisten, johtajien, päättäjien sekä lasten, 
nuorten ja vanhempien kumppanuutta.  

Ylitämme sivistystoimen sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden rajat  
(SI-SOTE).  

Muutostyö yhdistää kuntia, maakuntia, järjestöjä, seurakuntia ja 
yksityisiä toimijoita ja tutkimusta.

Hyvää 
arkea

Lapsi ja nuori kasvaa ihmissuhteissa ja yhteisöissä: 

kotona, vertaisryhmissä, varhaiskasvatuksessa, koulussa, 
oppilaitoksessa, terveys- ja sosiaalipalveluissa, asuinympäristössä, 
erilaisissa kohtaamisen paikoissa, järjestöissä, seurakunnissa, 
harrastuksissa.  

Tuomme sopivan tuen oikeaan aikaan osaksi elämää ja arkea.

Lähellä Hyvä kohtaaminen luo luottamusta.  Palvelut ovat lapsille ja 
nuorille ihmisiä ja yhteisöjä. 

Vältämme ”pois lähettämistä”. Lisätään kotiin, kouluun ja 
varhaiskasvatukseen jalkautuvia ja konsultoivia palveluita sekä 
tukea. Hyödynnämme digitaalisten ja liikkuvien palveluiden 
mahdollisuuksia. 

Maria Kaisa Aula
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MIKÄ ON LASTEN JA NUORTEN PALVELUKOKEMUS ja 

LAATUKÄSITYS?

Hyvä työllistymisen palvelu

Hyvä koulu tai päiväkoti

Hyvä sairaala

Hyvä lastensuojelu

Hyvä kuntoutus

Hyvä oppilashuolto

Hyvä väkivallan ehkäisytyö

Kenen arvioimana?
Kenen kriteerein?

Ammattilaisen 

Vanhemman

Lapsen ja nuoren
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Halme, Lape -päivät
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YKSINÄISYYDEN ERIARVOISUUS
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Halme, Lape -päivät



Si-SOTE yhdyspinnat 
haasteista mahdollisuuksiksi 

– raportti 

Selvityshenkilöt Olli Pekka Heinonen, Timo Reina, Matti Kaivosoja, Anna-
Kaisa Ikonen 

TUKEVAT VAHVASTI LAPE- TOIMIEN JUURRUTTAMISTA 2019-
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Lasten ja perhepalvelujen bruttokustannukset 
Pohjois-Pohjanmaalla 2015 – pilottilaskelma (lapsibudjetointi)

84%

16%
Sivistyspalvelut
(vaka, perusopetus,
toinen aste)

Lasten ja perheiden
sote-palvelut
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L

SIVISTYSPALVELUT YHT 84 %

Lasten päivähoito 0-6v. = 24 %

Perusopetus 7-15v. = 50 %

Toisen asteen opetus 16-17v. = 
10 %

Yhteensä  835 000 euroa

SOTE PALVELUT YHT 16 %
Äitiys ja lasten neuvola, = 17 % 
kouluterveydenhuolto

Puhe- ja toimintaterapia = 3 %

Ehkäisevä, sosiaalityö ja avohuolto = 
15%

Lastenvalvoja = 1 %

Perheneuvola = 5 %

Jälkihuolto = 1 %

Kodin ulkopuolelle sijoitetut = 27 %

Ppshp lasten psykiatria = 4 %

Ppshp nuoriso- ja yleissairaalapsykiatria 
= 7 %

Lasten ja nuorten somaattinen esh = 19

Yhteensä 164 000 euroa

> Lisää > alatunniste: lisää oma nimi

VASTUU LAPSISTA JA NUORISTA ON KUNNAN JA MAAKUNNAN 
YHTEINEN

Pohjoispohjanmaa kustannukset  2015 yhteensä noin 1 miljardi 
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, 

MAAKUNTAUUDISTUS – ASIAKKAAT KESKIÖSSÄ

11.4.2
018

Lape-yhdyspinnat 

Yhdyspintakysymykset ja palvelut

Ohjaus ja 
resurssit

KunnatMaakunta

Valtio

Ohjaus ja 
resurssit

Lapsi, nuori 
ja perhe

Osallisuus – oma ääni

Yhteistoiminta  & neuvottelumenettely

Mukailtu  Rajapinnoilta yhdyspintoihin.
Kuntaliiton verkkojulkaisu 2016). Timo 
Reina
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Yhdyspintojen näkökulmat LAPE-palveluissa

> Lisää > alatunniste: lisää oma nimi
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Johtopäätökset ja esitykset (yhteensä 39)

1. Johtamisen rakenteet ja ohjaus
• Yhteisen kansallisen tahtotilan saaminen, kuntien ja maakuntien 

yhteistyö sekä rahoitus- ja valtionosuusjärjestelmän kehittäminen

2. Tieto ja innovaatiot
• Tiedolla johtamisen vahvistaminen ja yhdyspintainnovaatioiden 

edistäminen

3. Osaaminen
• Uudistuviin osaamistarpeisiin vastaaminen ja yhdyspintaosaamisen 

vahvistaminen kunta- ja maakuntatasolla

4. Palvelujen ja palvelukokonaisuuksien kehittäminen

5. Ehdotusten ”jalkauttaminen” 

tulossa mm. LAPE – AKATEMIA 2019-2020 jokaiseen    
maakuntaan
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1. Johtamisen rakenteet ja ohjaus 2019-2020->

Yhteinen kansallinen tahtotila
Laaditaan vaalikausittain maan hallituksen toimesta kansallinen Lapsi- ja 
perhestrategia (LAPE-strategia), jonka eduskunta käsittelee 
• Tukee YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen ja lapsi-, nuoriso- ja 

perhepolitiikan koordinaation välineenä myös kunta- maakunta ohjausta

Kuntien ja maakunnan yhteistyö 
Maakunnan ja kuntien yhteinen LAPE-yhteistyöryhmä osana maakuntalaki-
esityksen mukaista maakuntien ja kuntien neuvottelumenettelyä 

Valtuustokausien alussa laadittaviin lakisääteisiin kuntien ja maakunnan 
strategioihin yhteinen palvelu- ja hyvinvointilupaus 

Maakunnan ja jokaisen kunnan on suositeltavaa tehdä yhteinen LAPE-
sopimus

Maakunnan ja kunnan yhteinen tila-strategia ja yhteistyö 

Näistä tulossa min. Saarikon ja Grahn-Laasosen suosituskirje kuntiin ja 
maakuntien muutosjohtajille lähiaikoina
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2. Tiedolla johtaminen - ehdotukset

Tietojärjestelmä tai tietojärjestelmiä integroiva alusta mahdollistamaan 
lapsen yksilöllisen opetussuunnitelman, koulussa annettavan 
psykososiaalisen tuen, terveydenhuollon kuntoutus-suunnitelman ja/tai 
lastensuojelun näihin liittyvien interventioiden koordinoinnin (Yksi lapsi-
yhteinen suunnitelma ) 

Eri ammattilaisten välisen tiedon kulun, salassapidon sekä 
yhteistyövelvoitteiden sisältöjä tulee selventää 

LAPE-palveluiden kokonaisuuden kustannusten seuraamiseksi tulee 
kerätä lasten ja nuorten kustannukset yhteen sekä sote- että 
sivistyspalveluista ja näitä tulee seurata yhdessä kunta-maakunta –
mallissa sekä valtakunnallisesti. (lapsibudjetointi)

LAPE-näkökulma toiminnanohjauksen ja päätöksenteon tieto- ja 
seuranta-aineistoihin. 

• Maakunnan ja kuntien yhteinen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 

• Maakunnan hyvinvointikertomukseen lasten ja nuorten osuus

• Lapsivaikutusten arvioinnin tulee olla kattavaa 
Lapsilta ja nuorilta saatava tieto sekä osallistuminen (nuorisovaltuustot,  asiakasraadit 
kokemusasiantuntijat)

> Lisää > alatunniste: lisää oma nimi
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LAPE=  LAPSI JA PERHE KESKIÖÖN
LAPE= PYSYVÄÄ  MUUTOSTA 

Sivistyksen ja soten
kuntien ja maakuntien

yksityisen julkisen, järjestöjen ja seurakuntien
KUMPPANUUDELLA

Kuntien ja maakuntien 
Julkisen ja yksityisen – järjestöjen seurakuntien

KUMPPANUUS välttämätön
Sivistyksen ja Soten

Kuntien ja maakuntien 
Julkisen ja yksityisen – järjestöjen seurakuntien

KUMPPANUUS välttämätön
Sivistyksen ja Soten

Kuntien ja maakuntien 
Julkisen ja yksityisen – järjestöjen seurakuntien

KUMPPANUUS välttämätön

26 11.4.
2018

2025

2015

2020



Hankejohtaja, LAPE ohjausryhmän 
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