
Lapsi- ja perhepalveluiden 

muutosohjelma 2016– 
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Kohti lapsille, nuorille ja perheille 

parempia kuntia, maakuntia ja Suomea!  
 
LAPE ohjausryhmän puheenjohtaja,  

VTL, YTT (h.c) Maria Kaisa Aula 

#lapemuutos #karkihanke 
 

 



LAPE on Sipilän hallituksen kärkihanke,  

jossa teemme muutosta 
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 Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita  

 Lapsen oikeuksia ja tietoperustaisuutta 

vahvistavaa toimintakulttuuria  

 Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin sekä                   

heidän omien voimavarojensa vahvistamiseksi 

 Tulevaisuuden kunnan ja maakunnan              

toimintaympäristöön 

 Ottaen huomioon kustannusvaikuttavuuden                                

ja niukkenevat resurssit 

 Ylittäen hallinnonalarajat, perustaen 

kumppanuuksiin sekä aiempaan kehitystyöhön 

 40 milj kertapanostus vuosina 2016-2018 

 



Palveluissa on johtamisen, kohtaamisen ja 

yhteensovittamisen haasteita 
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Palvelut ovat 

hajautuneet monelle 

sektorille ja moneen 

toimipisteeseen.  

 

Palvelut on 

järjestetty pääosin 

hallintokunta- ja 

organisaatio-

lähtöisesti.  

 

Asiakastiedot ovat 

hajautuneet 

lukuisiin 

asiakirjoihin ja 

rekistereihin.  

 

Onnistuuko lasten, 

nuorten ja perheiden 

kohtaaminen ja 

tiedonsaanti 

palveluista? 



Lasten ja nuorten kokemuksia palveluista 

 

 ”Oppiminen menee hyvin mutta urheilupalloja tarvitaan” 

 ”Haluan kohdata aikuisia ilman titteleitä” - nuori Oulusta 

 

 ”Mä oon käynyt nyt kuraattorilla. En tiedä yhtään mitä se tekee, 

enkä sitäkään, miksi mut on sinne pyydetty. Mitä ne ees tekee?” 

 

 Oon nyt käyny jonku vuoden siellä (terapiassa). En mä sille oo 

mitään sanonut, Se on jotenkin niin vaivaannuttavaa. Ei se tiedä 

tästä viiltelystäkään eikä niistä lääkejutuista” 

 

 ( Lähde: MLL lasten ja nuorten puhelimen vuosiraportti 2011) 

 



Kodin ulkopuolelle sijoitettuna olleet,  

huostassa olleet ja kiireellisesti sijoitetut  

lapset ja nuoret vuosina 1991–2014 
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(Kouluterveyskysely, WHO koululaiskysely,  

Lapsiuhritutkimus, OKM/Vapaa-aikaselvitys) 

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTI ERIARVOISTUU 

Monilla asiat ovat kohtuullisen hyvin mutta 

100 yläkouluikäisen joukossa esimerkiksi 

 8 ei pysty keskustelemaan vanhempiensa kanssa asioistaan 

 4 näkee vanhempansa humalassa viikoittain 

 3 joutuu usein vanhempien fyysisen kuritusväkivallan uhriksi 

 

 8 ei ole läheistä ystävää 

 7 joutuu kiusatuksi viikoittain koulussa 

 

 11 on tyytymätön elämäänsä 

 13 kokee keskivaikeaa tai vaikeaa masentuneisuutta 

 

 39 ei juurikaan pidä koulusta 

 11 lukee heikosti 

 n. 15 ei ole harrastusta  (7–17 v) 

 8 elää pienituloisessa perheessä 



Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden 

muutoksen suunta 
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Hallintokuntaisista  

Hajanaisista  

Byrokraattisista  

”Palokuntatoimista”  

Korjaavista  

Hankeähkystä  

 

g Lapsi- ja perhelähtöisiin 

g Yhteensovitettuihin 

g Tarpeen mukaisiin ja räätälöityihin 

g Oikea-aikaisiin 

g Ehkäiseviin 

g Kokonaisvaltaiseen muutokseen 



Muutosta ohjaavat periaatteet 
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Lapsen oikeudet  

ja lapsen etu  

Perheiden moni-

muotoisuus 

 Voimavarojen 

vahvistaminen 

Lapsi- ja 

perhelähtöisyys 

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma 2016–2019 #lapemuutos  



Erilaisia lapsia ja nuoria  

- samat ihmisoikeudet  

• Tytöt --- pojat 

• Lastensuojelun  ja 
sijaishuollon asiakkaat 

• Sairaalassa olevat lapset 

• Pitkäaikaissairaat lapset 

• Kehitysvammaiset lapset 

• Liikuntavammaiset 

• Kuulo- ja näkövammaiset  

• Vankilassa olevien 
vanhempien lapset 

• Rikoksia tehneet lapset 

• Yksin tulevat alaikäiset 
turvapaikanhakijat 

 Kristityt 

 Islaminuskoiset 

 Uskonnottomat 

• Saamelaiset 

• Romanit 

• Viittomakieliset 

• Ruotsinkieliset 

• Maahanmuuttajat 

• Vilkkaat lapset 

• Rauhalliset lapset 
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Tunnistamme perheiden monimuotoisuuden 

 Kahden huoltajan perheet 

 Yksinhuoltajat 

 Uusperheet, 
yhteishuoltajaperheet 

 Sateenkaariperheet 

 Adoptioperheet 

 Sijaisperheet 

 Vammaisten, 
pitkäaikaissairaiden lasten 
perheet 

 Monikulttuuriset perheet 

 Kieli- ja 
kulttuurivähemmistöihin 
kuuluvat perheet 
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Voimavaroja vahvistavat  lapsi- ja perhelähtöiset palvelut  

 Lähtökohtana lapsen, nuoren ja vanhempien yksilölliset palvelutarpeet   

 Lapsen, nuoren ja perheen kokonaistilanne otetaan huomioon. 

 Tuen tuominen lapsen ja nuoren kasvuympäristöön ja arkeen on ensisijaista 

(koti, varhaiskasvatus, koulu) 

 Huomioidaan lapset myös silloin kun vanhempia autetaan ja hoidetaan 

 Vahvistetaan vanhemmuutta sekä lapsen ja vanhemman hyvää vuorovaikutusta 

 Yhdellä viranomaisella tai ammattilaisella on vastuu palveluiden jatkuvuudesta 

ja monialaisen yhteistyön koordinaatiosta  

 Erityistä toimintakyvyn tukea tarvitsevien lasten ja 

nuorten kuntouttavat palvelut toteutetaan yhteistyössä 

eri toimijoiden kesken: erilaiset kommunikaation muodot 

 Lapset, nuoret ja perheet osallistuvat palveluidensa suunnitteluun 

ja arviointiin.  

 Lasten, nuorten ja perheiden omaa toimijuutta vahvistetaan 

tukemalla vapaaehtoistoimintaa ja sen edellytyksiä..  
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Yksi asiakas- yksi tieto – 

yksi suunnitelma 

  

Kehittämistyö perustuu kumppanuuteen ja 

verkostojohtamiseen  

Kumppanuus valtion, 

kuntien, seurakuntien, 

järjestöjen ja yksityisten 

palveluntuottajien 

kesken.  

Rahoituksen pääosa 

maakuntien muutoksen 

tukeen 

Monialaiset palvelut 

edellyttävät verkosto-

johtamista, palvelu-

ekosysteemistä ajattelua 

sekä palvelumuotoilun 

osaamista. 

 

  

Kokonaisuus luodaan 

tulevaisuuden kunnan ja 

maakunnan toimintaympäristöön. 

 

Digitaalisuus 

on otettava  

huomioon 

kehitystyössä. 
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Mitä muutosohjelma tavoittelee? 
Lapsiystävällisen kunnan, maakunnan ja valtion ainespuut 

1. Lapsen oikeuksia ja 

tietoperustaisuutta vahvistava 

toimintakulttuuri 

2. Lapsi- ja perhelähtöiset palvelut 

(kunta-maakunta-valtio) 

 
Valtio, maakunnat ja 
kunnat saavat välineet  
tieto- ja  lapsen oikeusperustaiseen 
päätöksentekoon 

Kansallinen ohjaus,  
lainsäädäntö  
ja johtaminen  
uudistuu muutosta tukevaksi 

Ammattilaisten  
osaaminen  
ja työvälineet uudistuvat 

Kaikki lasten, nuorten ja perheiden 
palvelut sovitetaan yhteen lapsi- ja 
perhelähtöiseksi palvelujen 
kokonaisuudeksi 

Luodaan rakenteet ja käytännöt  
järjestöjen ja seurakuntien  
kanssa tehtävälle yhteistyölle 

Oikea-aikainen palvelujen  
saatavuus paranee.  
Painopiste korjaavista palveluista 
kaikille yhteisiin ja ennalta-
ehkäiseviin palveluihin  



        Vaativat palvelut 

        (5 erityisaluetta)   
     Erityistason palvelut 
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Lastensuojelun vaativat 

erityispalvelut 

 

Vaativat lasten- ja 

nuorisopsykiatriset palvelut 

Rikosseuraamusten piiriin 

joutuneiden palvelut 

Vaativat maahanmuuttajien ja 

turvapaikanhakijoiden palvelut  

Vaativat päihdepalvelut 

 

 

 

 

 

Perhekeskustoimintamalli 
- neuvolat, perhetyö 

- varhaiskasvatus 

- digitaaliset palvelumahdollisuudet 

- järjestöjen, seurakuntien ja vertaistuen palvelut 

- vanhemmuuden ja parisuhteen tuki 

- Eropalvelut 

- Maahanmuuttajaperheiden 

palvelut/kotoutuminen 

Koulu ja oppilaitokset lasten ja nuorten 

hyvinvoinnin tukena 
- opiskeluhuolto:  

- koulu- ja opiskeluterveydenhuolto 

- psykologit ja kuraattorit 

- tukioppilas- ja tutortoiminta 

- Kodin ja koulun yhteistyö 

- Kiusaamisen ehkäisy 

- Nuorisotyö 

- Aamu ja iltapäivä 

      toiminta, kerhot 

-  Harrastusten ja vapaa-ajan tuki 

 

 

 
 

Lastensuojelu 

Erikoissairaanhoito 

Vammaispalvelut 

 

 

Lapsen oikeuksiin ja tietoon perustuva toimintakulttuuri 
Lapsivaikutusten arviointi, hyvinvoinnin seuranta, lapsibudjetointi, osaaminen, näyttöön perustuvat menetelmät 

LAPE kehittämistyön kokonaisuus  

 

 

 
 

Matalan kynnyksen 

palvelut 



Onnistumisen mittarit 

2017 g 2019 g 2025 
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Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnissa (2025) 

 omat voimavarat, elämänhallinta, autetuksi tulemisen  

sekä osallisuuden ja kohdatuksi tulemisen kokemukset  

ovat vahvistuneet 

 Lasten, nuorten ja perheiden yhdenvertaisuus lisääntyy, 

eriarvoisuus vähenee, erilaisuus osataan ottaa huomioon 

Kustannuksissa 2019 

 huomattavia kustannussäästöjä vähentämällä korjaavien 

palveluiden tarvetta ja huoltajuuskiistoja 

 vastattu kustannusvaikuttavasti asiakkaiden  

palvelutarpeisiin vähenevien määrärahojen oloissa 
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LAPE 

muutos- 

kokonai- 

suudet: 

 

1. Lapsen 

oikeuksia ja 

tietoperustai

-suutta 

vahvistava 

toiminta-

kulttuuri 

 

2. Lapsi-  

ja perhe-

lähtöiset 

palvelut 

 Lasten, nuorten ja vanhempien välinen vuorovaikutus  

on parantunut  

 Lasten ja nuorten yksinäisyys vähenee 

 Jokaisella lapsella on vähintään yksi turvallinen ja pysyvä 

aikuissuhde 

 Kiusaaminen vähenee  

 Jokaisella lapsella/nuorella on harrastus 

 Koulupudokkuus vähenee 

 Lasten ja nuorten kiinnittyminen kouluun vahvistuu 

 Lasten kokema väkivalta vähenee 

 Vanhempien päihde- ja mielenterveysongelmien aiheuttamat 

haitat lapsille vähenevät 

 Vanhempien erojen aiheuttamat haitat lapsille vähenevät 

 Lasten, nuorten ja vanhempien kokemus osallisuudesta 

palveluissa paranee 

 Perheystävällisten toimintamuotojen käyttö työpaikoilla 

lisääntyy  ja vanhempien kokema työkuormitus vähenee 

 TAVOITE KUSTANNUKSISSA 

 Korjaavien palvelujen kustannusten kasvu on pysäytetty 

kokeilukunnissa ja alueilla vuoden 2019 tilinpäätöksessä  

 Korjaavien palvelujen kustannukset ovat laskeneet vuoteen 

2025 mennessä valtakunnallisesti yli 10 % vuoden 2014 

tasosta 

Onnistuminen  

2019–2025 

 

Sopivaa tukea  

Oikeaan 

aikaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAVOITE  LASTEN HYVINVOINNISSA 2025 



Miten tästä eteenpäin? 
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 Projektisuunnitelmat täsmentyvät: verkosta luettavissa! 

 Maakuntakohtainen organisoituminen sekä muutoksen tuki – haku 

alkusyksy 2016 

 SOTE ja valinnanvapaus- ratkaisuihin vaikuttaminen LAPE 

näkökulmasta (mm. kouluterveys- ja oppilashuolto) 

 Tieteellisen neuvonantajaryhmän työ käynnistyy syksyllä 2016 

 Lasten ja nuorten palautteet otetaan huomioon (koulu, lastensuojelu) 

 Maakunnalliset muutosohjelmat käynnistyvät 2017– 

 Otetaan tulokset huomioon ja tehdään valtioneuvostotason linjaukset 

2018–2019 

 Varmistetaan jatkuvuus vuoden 2019 jälkeen seuraavalle hallitukselle 

 Monet palaset yhtäaikaa muutoksessa - vaatii joustavuutta 

 Ministeriöiden, hallinnonalojen ja ammattilaisten välinen yhteistyö 

vaatii luottamusta ja yhteistä lapsikäsitystä 
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Kiitos! 



www.stm.fi/hankkeet/lapsi-ja-perhepalvelut 


