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Lapsi- ja perhepalvelut saavat lähes 40 miljoonan euron
muutostuen

 

Maakunnat ja kunnat saavat hallituksen kärkihankkeelta lähes 40 miljoonan euron tuen muutokseen
kohti lapsille, nuorille ja perheille parempia palveluita.

– Tarjoamme koulutusta, valmennusta ja valtionavustusta, joiden avulla toimintakulttuuria ja palveluita
voidaan muuttaa lapsi- ja perhelähtöisiksi. Ehkäiseviä palveluita, vanhemmuuden tukea sekä lasten ja
nuorten omaa osallistumista vahvistetaan, kertoo ohjausryhmän puheenjohtaja Maria Kaisa Aula.

– Muutosohjelma perustuu yhteistyöhön ja kumppanuuksiin. Kyse on valtion, kuntien, tulevien maakuntien
sekä järjestöjen ja seurakuntien yhteistyöstä, jolla saadaan sopivaa tukea oikeaan aikaan. Olemme
käynnistämässä muutosta kohti lapsille, nuorille ja perheille parempia kuntia, maakuntia ja Suomea,
painottaa Aula.

Kärkihanke muun muassa myöntää jokaiselle kehitystyöhön halukkaalle maakunnalle rahoituksen vuosille
2017–2018 muutosagentin palkkaamiseksi. Muutosagentin tehtävänä on verkostoida ja innostaa alueen
kaikkia toimijoita tuottamaan yhdessä parempia palveluita lapsille, nuorille ja perheille.

Tavoitteena on myös, että mahdollisimman moni kunta perustaisi päättäjien, virkamiesten sekä järjestöjen
ja seurakuntien edustajien ryhmän edistämään ja koordinoimaan kunnan kehittämistyötä. Vastaavia ryhmiä
suunnitellaan lisäksi maakunnan tasolle.

– Kunnat voivat hakea myös valtionavustuksia. Niitä myönnetään kehittämistyöhön, jossa eri toimijat
parantavat yhdessä lasten ja vanhempien hyvinvointia. Kehittäminen ei rajaudu sosiaali- ja terveys-
palveluihin vaan kattaa kaikki lasten ja perheiden palvelut, myös perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen,
kertoo muutosohjelman hankepäällikkö Hanne Kalmari.
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Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma aloitti torstaina Helsingistä maakuntakierroksen, jonka puitteissa
kuullaan alueiden näkemyksiä ja innostetaan alueita mukaan kehittämistyöhön. Helsingissä keskityttiin
Etelä-Suomen tilanteeseen.

Nuorten hyvinvoinnissa on merkittäviä alueellisia eroja

Muutosohjelman työn perustaksi THL on koonnut tietoa ja esimerkkejä lasten, nuorten ja perheiden
hyvinvoinnin ja palvelujen nykytilanteesta. Nuorten hyvinvoinnissa on merkittäviä alueellisia eroja.
Esimerkiksi koulutuksen ulkopuolelle jääneiden nuorten osuus on Kymenlaaksossa, Uudellamaalla ja
Päijät-Hämeessä muuta Manner-Suomea yleisempää.

Lasten ja nuorten sijoitukset kodin ulkopuolelle kasvoivat voimakkaasti 2000-luvun alkuvuosina, mutta
kasvu on sittemmin tasaantunut. Etelä-Suomessa kasvu oli jopa muuta Suomea nopeampaa. Vuonna 2000
sijoitettuja lapsia ja nuoria oli selvästi vähemmän Etelä-Suomessa kuin koko maassa, mutta nykyään Etelä-
Suomessa lähes yhtä paljon sijoitettuja lapsia ja nuoria suhteessa väestöön kuin muuallakin.

Uudellamaalla, Päijät-Hämeessä ja Kymenlaaksossa sijoitusmäärien kehitys vastaa hyvin pitkälle koko
maan tilannetta. Kanta-Hämeessä sijoitettujen osuus on lähes kaksinkertaistunut kymmenessä vuodessa.
Sen sijaan Etelä-Karjalassa on päinvastainen kehitys: sijoitettujen osuus on viimeisen viiden vuoden aikana
vähentynyt selvästi.

THL:n tilastot lapsista, nuorista ja perheistä

Katsaus lasten ja nuorten hyvinvointiin ja palveluihin: Etelä-Suomen avi

Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelman on yksi pääministeri Sipilän hallituksen kärkihankkeista.
Ohjelman tavoitteena ovat nykyistä lapsi- ja perhelähtöisemmät, vaikuttavammat, kustannustehok-kaammat
ja paremmin yhteen sovitetut palvelut.

Lisätiedot
ohjausryhmän puheenjohtaja Maria Kaisa Aula, p. 050 530 9697, mariakaisa.aula[at]luukku.com
hankepäällikkö Hanne Kalmari, p. 0295 163 046, etunimi.sukunimi@stm.fi
erikoistutkija Nina Halme, THL, p. 029 5247 270, etunimi.sukunimi@thl.fi
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