
Varhaiskasvatus, koulu ja 
oppilaitos lasten ja nuorten

hyvinvoinnin tukena
Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE)



 Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) on yksi 
hallituksen 26 kärkihankkeesta.

 Kärkihankkeeseen on varattu rahoitusta n. 40 miljoonaa euroa.
 Opetus- ja kulttuuriministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö 

ohjaavat muutosohjelmaa yhdessä.
 Työtä tehdään yhdessä oikeusministeriön, muiden 

ministeriöiden, Kuntaliiton, Opetushallituksen, Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitoksen, Kirkkohallituksen sekä useiden alan 
järjestöjen kanssa.

 Tulevaisuuden kunnan ja maakunnan toimintaympäristö otetaan 
muutostyössä huomioon.

LAPE MUUTOSOHJELMA40 M€



 Muutoksella vahvistetaan peruspalveluja ja siirretään 
painopistettä ehkäiseviin sekä varhaisen tuen ja hoidon 
palveluihin.

 Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia sekä heidän omia 
voimavarojansa vahvistetaan.

 Lisätään lasten, nuorten ja perheiden osallistumista 
palveluidensa suunnitteluun.

 Vanhemmuuden tukea ja matalan kynnyksen palveluita 
vahvistetaan. Oikea-aikainen tuki lisää palveluiden 
vaikuttavuutta.

 Kustannussäästöjä saadaan aikaan, kun korjaavien palveluiden, 
kuten huostaanottojen ja laitoshoidon tarve vähenee.

LAPE MUUTOSOHJELMA
yksi hallituksen kärkihankkeista

Tavoitteena nykyistä lapsi- ja perhelähtöisemmät, 
ennaltaehkäisevät ja vaikuttavat palvelut

40 M€



Muutosta ohjaavat periaatteet

LAPE MUUTOSOHJELMA40 M€

Lapsen oikeudet 
ja lapsen etu 

Perheiden moni-
muotoisuus

Voimavarojen 
vahvistaminen

Lapsi- ja 
perhelähtöisyys



1. Toimintakulttuurin muutos
2. Perhekeskustoimintamalli
3. Varhaiskasvatus, koulu ja 
oppilaitos lasten ja nuorten 
hyvinvoinnin tukena
4. Erityis- ja vaativan tason 
palvelujen kehittäminen

LAPE MUUTOSOHJELMA40 M€

Hankekokonaisuuteen kuuluu neljä eri osiota:



Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos 
lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena



Varhaiskasvatus, esiopetus, koulu ja 
oppilaitokset ovat lasten ja nuorten keskeisiä 

kehitysympäristöjä

• Hyvinvoiva yhteisö sekä terveellinen 
ja turvallinen ympäristö luovat 
edellytyksiä lasten ja nuorten omalle 
hyvinvoinnille.

• Yhteisö vaikuttaa lapsen ja nuoren 
kokemuksiin osallisuudesta ja 
kuulluksi tulemisesta.

• Varhaiskasvatus, esiopetus, koulu ja 
oppilaitos voivat tarjota positiivisia 
kokemuksia yhteisöön kuulumisesta 
ja vaikuttamisesta.



Hyvinvointia edistävä yhteisö tukee jäsentensä 
vahvuuksia ja muita voimavaroja

• Erilaisten lähtökohtien ja elinolojen 
huomioon ottaminen yksilöllisesti.

• Lapsille ja nuorille mahdollisuus 
oppia ikäkautensa ja edellytystensä 
mukaisesti.

• Ainutkertainen mahdollisuus tarjota 
tukea niille lapsille ja nuorille, joiden 
muu kehitysympäristö sisältää 
enemmän hyvinvointia kuormittavia 
kuin vahvistavia tekijöitä.





Tavoitteet
Varhaiskasvatus‐, koulu‐, 
oppilaitosympäristöt ja 

‐yhteisöt ovat hyvinvointia 
vahvistavia ja yhteisöllinen 
työ on suunnitelmallista ja 

tavoitteellista.

Varhaiskasvatus-, koulu-, oppilaitosympäristöt ja 
-yhteisöt ovat hyvinvointia vahvistavia ja yhteisöllinen 
työ on suunnitelmallista ja tavoitteellista.

Hyvinvoiva yhteisö ja ympäristö tukevat 
yksittäisten lasten ja nuorten hyvinvointia ja 
pystyvät tarjoamaan korjaavia kokemuksia 
niille, joiden kodin kehitysympäristössä on 
hyvinvointia heikentäviä tekijöitä.

Hyvä kehitysympäristö ja -yhteisö eivät 
aiheuta tai lisää pahoinvointia vaan tukevat 
lasten, nuorten ja perheiden olemassa olevia 
voimavaroja ja auttavat heitä löytämään omat 
vahvuutensa sekä tarjoavat osallisuuden 
kokemuksia jokaiselle.



Tavoitteet
Hyvinvointia vahvistetaan yksilöllisesti lapsen tai 
nuoren tarpeisiin räätälöidyn työn ja palvelujen avulla.

Hyvä yksilöllinen työ on ehkäisevää, 
helposti saavutettavissa, laadukasta sekä 
lapsi- tai nuorilähtöistä.

Tarjolla on varhaista tukea oikea-aikaisesti 
ja tarvittaessa monialaisesti.

Intensiivisempää tukea ja hoitoa tarjotaan 
varhaiskasvatukseen, esiopetukseen, 
kouluun ja oppilaitoksiin jalkautuvina 
palveluina ja perustason toimijoita tuetaan 
konsultaatioilla.



Toimenpiteet
1. Vahvistetaan yhteisöllistä hyvinvointityötä sekä 

kehitetään sen sisältöjä ja toimintatapoja.
2. Syvennetään yksilökohtaisen opiskeluhuoltotyön 

sisältöjä ja kehitetään toimintatapoja.
3. Kehitetään kansallisesti sähköisiä palveluja ja 

työtapoja sekä tuetaan niiden käyttöönottoa 
varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, koulun ja 
oppilaitosten työn tueksi.

4. Tunnistetaan yhteisölliseen ja yksilökohtaiseen 
työhön liittyviä osaamistarpeita ja järjestetään 
tarvittavaa koulutusta.



Toimenpiteitä
Yhteisöllinen opiskeluhuoltotyö ja varhaiskasvatuksen 
hyvinvointityö
Kehitetään kiusaamisen vastaisia 
toimintamalleja

Vakiinnutetaan varhaiskasvatukseen ja 
esiopetukseen oma kiusaamisen vastainen 
ohjelma

Vahvistetaan KiVa Koulu -ohjelman 
toimeenpanoa, vertaissovittelua ja tuki- ja 
kummioppilas- sekä tutortoimintaa

Edistetään lasten ja nuorten vapaa-ajan 
toimintaa ja tuetaan mahdollisuuksia 
tasapuoliseen harrastamiseen



Toimenpiteitä
Yksilökohtainen opiskeluhuolto 

Järjestetään opiskeluhuoltopalvelut 
lapsi- ja nuorilähtöisenä palveluna

Vahvistetaan henkilöstön osaamista 
ikätasoisessa kuulemisessa ja kohtaamisessa

Kehitetään opiskeluhuollon palvelujen ulottamista opintojen ja työelämän 
ulkopuolelle jääneille nuorille 

Kehitetään perusopetukseen verkko-oppimismalli, jossa voidaan 
tarvittaessa räätälöidä yksilöllisiin tarpeisiin soveltuvia oppimispolkuja 
etäopetusta ja ohjauksellista etätukea hyödyntäen

Mallinnetaan koulukuntoisuuden/opiskelukyvyn monialaisen arvioinnin 
hyvä toimintamalli



Toimenpiteitä

Tunnistetaan osaamistarpeita ja järjestetään 
tarvittavaa koulutusta

Varmistetaan nykyisten 
ohjeistusten tunnettuus

Järjestetään koulutusta 
yksilökohtaisen opiskeluhuollon 
monialaisesta toteuttamisesta

Laaditaan esiopetuksen 
opiskeluhuollon malli



Tulokset

 Opiskeluhuolto ja varhaiskasvatuksen hyvinvointityö on yhdenmukaista 
eri puolilla maata. 

 Työ on tavoitteellista ja sitä tehdään suunnitelmallisesti ja tilannetta 
välillä arvioiden.

 Työn pohjana on tieto lasten ja nuoren hyvinvoinnista, tarpeista, 
ympäristöstä ja yhteisöstä. 

 Esiopetuksen, koulun ja oppilaitosten monialaiset opiskeluhuoltoryhmät 
työskentelevät tavoitteellisesti ja pitkäjänteisesti ja oppilaat, opiskelijat ja 
vanhemmat osallistuvat yhteisöllisen työn suunnitteluun ja 
toteuttamiseen.

 Lasten ja nuorten sosiaaliset taidot ovat hyvät ja kiusaaminen on 
harvinaista.

Varhaiskasvatus-, koulu- ja oppilaitosympäristöt 
ja -yhteisöt ovat hyvinvointia vahvistavia ja 
yhteisöllinen työ on suunnitelmallista ja 
tavoitteellista.



Toimeenpanon tuki
• muutosagenttitapaamiset kerran kuukaudessa

• 13.6. Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos 
hyvinvoinnin tukena - kehittämiskokonaisuuden 
esittely

• Lape-päivät 3-4 kertaa vuodessa: 29.-30.5., 21.-22.9., 
22.-23.11. ► työryhmätyöskentely kansallisten 
tehtävien osalta (osana Lape-päiviä)

• opiskeluhuollon koulutuskierros
• maakunnallisten hankkeiden 

tapaamiset/maakuntakierros?
• konsultatiivinen tuki
• materiaalit (nettisivut, infograafit, esitteet)



K i i t o s !
Katja Bergbacka
Projektipäällikkö


