
Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmalla 
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13.9.2016 Peurunka4 –seminaari  

 
LAPE ohjausryhmän puheenjohtaja,  

VTL, YTT (h.c) Maria Kaisa Aula 

#lapemuutos #karkihanke 
 

 

Kohti lapsille, nuorille ja perheille 

parempia kuntia ja maakuntia!  
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Lasten ja nuorten hyvinvointi eriarvoistuu 
 

100 yläkouluikäisen joukossa 

 8 ei pysty juuri koskaan 

keskustelemaan 

vanhempiensa kanssa 

asioistaan 

 4 näkee vanhempansa 

humalassa viikoittain 

 3 joutuu usein vanhempien 

fyysisen kuritusväkivallan 

uhriksi 

 8 elää pienituloisessa 

perheessä 

 n. 15 ei ole harrastusta 

 

 

 
 

 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 

 

(Kouluterveyskysely, WHO koululaiskysely,  

Lapsiuhritutkimus, OKM/Vapaa-aikaselvitys) 



Palvelut ovat lapsille ihmisiä 

 ”Kertominen jollekin vähän 
tuntemattomalle aikuiselle voi 
olla pelottavaa ja ei välttämättä 
tiedä voiko henkilöön luottaa 
sataprosenttisesti” 

*** 

 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” 
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Lasten ja nuorten kokemus haastaa  

-> asiakaslähtöisiin, kokonaisvaltaisiin palveluihin! 

Ammattilaisen näkökulma 

 lastensuojeluasiakas 

 potilas 

 oppilas 

 kuntoutettava  

 erityistä tukea 
tarvitseva 

 ”vammainen” 

 

Lapsen ja nuoren kannalta 

 Lapsi ja nuori kokonaisena, 
tavallisena ihmisenä iloineen 
ja suruineen 

 ”Älä korosta erityisyyttäni” 

 Lapsi ja nuori yksilönä: oletko 
kiinnostunut juuri minusta? 

 Näe vahvuuteni! 

  ”Haluan kohdata aikuisia 
ilman titteleitä!”  

 

www.lapsiasia.fi 
5 



Työnjako kunnan, maakunnan ja valtion välillä 
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KUNNAT Paikallisen osallistumisen, 

demokratian ja elinvoiman 

yhteisöjä, jotka hoitavat 

asukkaiden päättämiä 

itsehallintotehtäviä ja laissa 

säädettyjä paikallisia tehtäviä. 

• Osaaminen ja sivistys 

• Terveys ja hyvinvointi 

• Liikunta ja kulttuuri 

• Nuorisotoimi 

• Paikallinen elinkeinopolitiikka 

• Maankäyttö ja rakentaminen 

 

 

MAAKUNNAT • Sosiaali- ja terveydenhuolto 

• Pelastustoimi 

• Ympäristöterveydenhuolto 

• Aluekehittäminen 

• Alueiden käytön  

  ja rakentamisen ohjaus 

• Työ- ja elinkeinopalvelut 

• Liikennejärjestelmäsuunnittelu  

  ja joukkoliikenteen alueellinen 

  suunnittelu 

• Maaseudun kehittäminen 

  ja lomituspalvelut 

VALTIO 
• Oikeusvaltion ylläpito ja kehitys 

• Perusoikeuksien turvaaminen 

  ja arviointi 

• Turvallisuustehtävät 

• Valtakunnalliset ja kv-tehtävät 

• Yleinen edunvalvonta 



LAPE on Sipilän hallituksen kärkihanke,  

jossa teemme muutosta 
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 Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin sekä                   

heidän omien voimavarojensa vahvistamiseksi 

 Uudistamallla  

– palvelut lapsi- ja perhelähtöisiksi  

– toimintakulttuurin lapsen oikeuksia ja tietoperustaisuutta 

vahvistavaksi 

 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 ? 

Sopivaa tukea 

oikeaan aikaan? 



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, pysyvään 

muutokseen 



Muutosta ohjaavat periaatteet 
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Lapsen oikeudet  

ja lapsen etu  

Voimavarojen 

vahvistaminen 

 Perheiden 

monimuotoisuus 

Lapsi- ja 

perhelähtöisyys 

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma 2016–2019 #lapemuutos  



Maakunta järjestää kaikki lasten ja 

perheiden sosiaali- ja terveyspalvelut 

ja yhteensovittaa eri tuottajien palvelut 

sujuviksi ja asiakaskeskeisiksi 

hoito- ja palveluketjuiksi. 

Lastensuojelun vaativat 

erityispalvelut 

Lastensuojelu 

Vaativat  

lasten- ja 

nuorisopsykiatriset 

palvelut 

Rikos- 

seuraamusten 

piiriin  

joutuneiden  

palvelut 

Vaativat 

maahan- 

muuttajien ja 

turvapaikan- 

hakijoiden  

palvelut  

Vaativat 

päihdepalvelut 

 

Vammais- 

palvelut 

Erikois- 

sairaanhoito 

Perhekeskus- 

toimintamalli 

Neuvolat, perhetyö 

Varhaiskasvatus 

Digitaaliset palvelut 

Järjestöjen, seurakuntien  

ja vertaistuen palvelut 

Eropalvelut 

Koulu lasten ja nuorten  

hyvinvoinnin tukena 
 

Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto 

Psykologit ja kuraattorit 

Tukioppilaat ja tutortoiminta 

KiVa Koulu -ohjelma 

Lasten ja perheiden palvelut integroidaan kaikilla tasoilla 

Asiakaslähtöinen yhteistyö, 

sujuva tiedonkulku, 

yhteensopivat järjestelmät 
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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..  

 



LAPE maakunnalliset kehittämiskokonaisuudet 

Toiminta-
kulttuurin 
muutos 

Perhekeskus-
toimintamalli 

Varhaiskasvatus ja 
koulu lapsen 

hyvinvoinnin tukena 

Erityis- ja vaativimman tason palveluiden 
kehittäminen 

Matalan kynnyksen palveluiden verkostointi 

Erityistason palveluiden verkostointi 



I Toimintakulttuurin muutos 
Lapsen oikeuksiin ja tietoon perustuva toimintakulttuuri 

• Lapsiystävällisen hallinnon toimintamallin kehittäminen maakunnassa ja kunnissa 

• Yhteensovittava johtaminen ja verkostojohtaminen lapsi, nuoriso ja perhepalveluissa 

• Välineet lapsilähtöiseen budjetointiin 

• Päätösten lapsivaikutusten arvioinnin käyttöön ottaminen (ml. lasten ja nuorten osallistaminen 
palveluiden arviointiin ja kehittämiseen) 

• Järjestelmä ja välineet lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja palveluiden seurantaan ja raportointiin 

• Viedään käyttöön perheystävällisen työpaikan toimintamallia (maakunnassa, kunnissa) 

• Ammattilaisten osaamisen uudistaminen muutosta tukevaksi 



II Matalan kynnyksen palveluiden 

verkostoiminen:  

1) Perhekeskustoimintamalli 

• Perhekeskustoimintamallin kehittäminen ja pilotointi, mukaan 
lukien yhteistyö koulun ja varhaiskasvatuksen kanssa 

• Vanhemmuuden ja parisuhteen tuen vahvistaminen 

• Erotilanteen palveluilla vahvistetaan sovinnollisuutta ja lapsen 
edun toteutumista 

• Näyttöön perustuvien varhaisen tuen ja hoidon sekä 
vanhemmuustaitojen ohjaamisen työkalupakkien käyttöönotto 

• Turvapaikanhakija- ja maahanmuuttajalasten ja heidän 
perheidensä matalan kynnyksen palvelut 



2) Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitokset  

lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena 

• Varhaiskasvatuksen, koulun  oppilashuollon ja perhekeskusten 
yhteistyö: kasvatuskumppanuus ja vanhemmuuden tuki 

• Yhteisöllinen toimintakulttuuri: Kaverisuhteiden tuki, kiusaamisen 
ehkäisy ja tehokas puuttuminen 

• Lasten ja nuorten omaan osallistumiseen ja perustuva kehitystyö 

• Koulu lapsen vapaa-ajan ja harrastamisen tukena 

• Varhaiskasvatukseen, kouluun ja oppilaitoksiin jalkautuvat 
sosiaali- ja terveydenhuollon sekä oppimisen erityispalvelut 



III Erityis- ja vaativimman tason palvelujen kehittäminen 

• Verkostoituneiden toimintarakenteiden luominen erityis- ja kaikkein vaativimman tason 
palveluihin 

• Lastensuojelun vaativimman laitoshoidon palvelumallin kehittäminen 

• Perus-, erityis- ja vaativimman tason palvelujen yhteistyötapojen, osaamista tukevan toiminnan 
ja jalkautuvan työn periaatteiden mallintaminen 

• Lastensuojelutyön moniammatillisen mallin luominen 

• Yhteistyömalli viranomaistoimintaan lasten pahoinpitelyn ja seksuaalisen hyväksikäytön 
epäilyissä 

• Lastensuojelun perhekuntoutuksen ja sijaishuollon sekä sijaishuollon valvonnan kehittäminen 

• Tutkimuksen ja kehittämisen sekä tiedolla ohjauksen koordinoitu malli 
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Yksi asiakas- yksi tieto – 

yksi suunnitelma 

  

Kehittämistyö perustuu kumppanuuteen ja 

verkostojohtamiseen  

Kumppanuus valtion, 

kuntien, 

seurakuntien, 

järjestöjen ja 

yksityisten 

palveluntuottajien 

kesken.  

Monialaiset palvelut 

edellyttävät verkosto-

johtamista, palvelu-

ekosysteemistä ajattelua 

sekä palvelumuotoilun 

osaamista. 

 

  

Kokonaisuus luodaan 

tulevaisuuden kunnan ja 

maakunnan toimintaympäristöön. 

 

Digitaalisuus 

on otettava  

huomioon 

kehitystyössä. 
 



Maakuntien muutoksen tuen elementit 
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 Kuntien ja maakuntien LAPE-työn yhteistyörakenteiden 
luominen = tahtotila! 
o Kokoaa kunnat, järjestöt, seurakunnat, oppilaitokset, kuntayhtymät  ym. 

kehittäjät kumppanuuteen,  linkittää SOTE/tulevaisuuden kunta - 
kehittämistä 

 Muutosagentti; 100 % avustus palkkaukseen 2016-2018; 
innostaa, valmentaa, viestii, kehittää, koordinoi LAPE-työtä 
maakunnan alueella sekä luo linkin yhteiskehittämiseen, 
osallistaa lapsia ja nuoria sekä vanhempia 

 

 Koulutus ja valmennus  
o Päättäjät, esimiehet, ammattilaiset ; LAPE tarjoaa 

 

 Valtionavustukset (50-80%) LAPEn toimeenpanoon sekä 
pilotointiin 2017-2018 yhteensä n. 20 milj euroa 

 

 Yhteiskehittäminen, vertaisoppiminen sekä arviointi  

 



Valtionavustuksen kriteerit 
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 Hakuaikaa 3.11.2016 asti, myöntö vuoden 2016 puolella 

 Myönnetään maakunnallisille hankekokonaisuuksille 

 Relevanssi:  Toimeenpannaan LAPE hankesuunnitelmaa  
valitun/valittujen teemojen mukaisesti 

 Alueellinen kattavuus: maakunnallinen muutosohjelma, 
kaikki tai lähes kaikki kunnat mukana 

 Monitoimijaisuus: kuntien lisäksi järjestöt, seurakunnat, 
yksityiset toimijat, oppilaitokset ym, sekä sote + 
sivistystoimi ym  

 Osallisuuden suunnitelmallisuus: monipuolisuus ja 
innovatiivisuus lasten ja nuorten sekä vanhempien 
osallistumisessa 

 Ei ”pudotuspeli” vaan rohkaistaan jokaista maakuntaa 
mukaan muutokseen (18+1) 



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 



 
Muutos kohti lapsille, nuorille ja perheille parempia 

kuntia ja maakuntia tehdään yhdessä 

 Tarvitaan: 

o yhteinen tahtotila ja sitoutuminen 

o taitavaa johtajuutta ja yhteistyörakenteet                   
muutoksen läpiviemiselle 

o tehokasta tiedonkulkua ja aktiivista vuoropuhelua organisaatioiden 
sisällä ja organisaatioiden välille 

 Mukaan tarvitaan: 

o kaikki palvelut yli hallinnonalarajojen: varhaiskasvatus, 
koulu, nuorisotyö, sosiaali- ja terveyspalvelut, vapaa-aika 

o henkilöstö 

o järjestöt, seurakunnat ja muut vastaavat toimijat 

o alueen perheet, lapset ja nuoret 

o Ketkä hyötyvät? 

o Lapset, nuoret ja perheet 

o veronmaksajat 
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Kiitos! 



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


