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LAPEn tavoitteisiin ja sisältöön 
vaikuttaneet tekijät:

28.4.2017

1. Lasten ja nuorten hyvinvointi eriarvoistuu

2. 3.



4

LAPEn
muutos-
kokonai-
suudet:

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

2. Lapsi-
ja perhe-
lähtöiset 
palvelut

Onnistuminen 
2019–2025

Sopivaa tukea 
oikeaan 
aikaan

Yhteen-
sovitetut,
asiakas-
lähtöiset 
palvelut

Tulostavoite:

Lasten, nuorten ja perheiden
hyvinvointi on parantunut ja
eriarvoisuus vähentynyt

Eriarvoistumisen pysäyttäminen vaatii voima-
varojen yhdistämistä yli sektorirajojen ja paino-
pisteen siirtämistä kaikille yhteisiin palveluihin, 
ehkäisyyn ja varhaiseen tukeen ja hoitoon



Vanhemmuuden tuki keskiöön lasten ja 
nuorten hyvinvoinnin varhaisessa tukemisessa

 Lapsen kehitys tapahtuu 
vuorovaikutuksessa läheisten 
ihmisten ja lähiympäristön kanssa

 Vanhemmuuden tuki on lapsen 
hyvinvoinnin varhaista tukemista

 Lapsen oikeuksien sopimus 
edellyttää, että vanhempia 
tuetaan kasvatustehtävässään

 Vanhemmuuden tuki 
läpileikkaavana teemana Lapen
muutostyössä

 Vanhemmuuden tuki on 
eriarvoisuuden vähentämistä
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LAPEn toimeenpano



Lapessa tehdään pysyvää muutosta -
Lape on toimeenpano-ohjelma
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2019

2015



Maakunnallisen 
kehittämisen
kokonaisuus 2017-2018

Lapsen oikeuksiin ja tietoon perustuva 
toimintakulttuuri (lapsiystävällinen 
kunta/maakunta):11 muutoshanketta

Perhekeskustoimintamalli – matalan 
kynnyksen palvelut: 18 muutoshanketta

Varhaiskasvatus/koulu/oppilaitokset 
lasten hyvinvoinnin tukena 
(matalakynnys): 13 muutoshanketta

Erityis- ja vaativimmat palvelut (ml. 
lastensuojelu, erikoissairaanhoito): 16 
muutoshanketta



Viestintä: STM, OKM ja THL sekä maakunnalliset muutoshankkeet

LAPSI- JA PERHEPALVELUIDEN 
MUUTOSOHJELMA 2016–2018

Kansallinen kehittämistyö 

2016 2017

• Lapsen oikeuksia ja tietoperusteisuutta vahvistava toimintakulttuuri > tietopohjan 
vahvistaminen, yhteinen teoreettinen perusta ja lapsikäsitys

• Kansallinen ohjaus, lainsäädäntö ja johtaminen > lapsi- ja perhepolitiikan 
hallinnonalarajat ylittävän verkostojohtamisen kehittäminen, maakunnan ja 
kunnan uuden rajapinnan edellyttämän ohjauksen kehittäminen

• Toimivat rakenteet ja käytännöt järjestöjen ja srk:n kanssa tehtävälle yhteistyölle 
maakunta- ja kuntatasolla

• Ammattilaisten osaamisen vahvistaminen

Maakunnallisen ja  
kansallisen muutostyön 

valmistelu

Koulutustarpeiden 
kartoittaminen ja täydennys-
koulutusten toimeenpano-
suunnitelman laatiminen

LAPEn hankesuunnitelma > 
teemakohtaiset 
toimenpidesuunnitelmat sekä 
tiivistelmät

Valtionavustushakemukset/Ha
kujulistus
Hakuaika 1.9.–4.11.2016
• tuki- ja verkostoitumis-

seminaarit
• verkkoklinikat
Päätökset 12/2016

Työpajaprosessit syksy 2016 
> mallinnoksia
suunnitelmien perusteella:
a) matalan kynnyksen 

palvelut/verkosto
b) erityistason 

palvelut/verkosto
c) toimintakulttuuri (2017)

Ohjausryhmä + jaostot 

Maakunnallisen kehittämistyön tuki, seuranta ja arviointi:
• muutosagentit
• kuntien ja maakuntien Lape-ryhmät ohjaavat ja koordinoivat muutostyötä kunnan ja 

maakunnan sisällä
• muutostyötä tukeva koulutus ja valmennus
• yhteiskehittäminen, vertaisoppiminen, oppimisverkostot

Kansallisesti 
johdettu arviointi 
käynnistyy 2017 
alussa ja 
muodostaa pohjan 
johtopäätöksille

Toimintakulttuurin muutos

Perhekeskustoimintamalli

Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos
lapsen/nuoren hyvinvoinnin tukena

Erityis- ja vaativan tason palveluiden 
kehittäminen

Maa-
kunnallinen 
muutostyö

Johtopäätökset 
ja VN:n linjaus 

jatkosta. 
Kehittämistyö 

jatkuu
Muutosagentit

(18+1)
päätökset sekä 

valmennus

Tieteellinen neuvosto 

20192018



LAPE - maakunnallisen kehittämistyön 
kokonaisuus

Lapsen 
oikeuksiin ja 

tietoon 
perustuva 
toiminta-
kulttuuri 
(STM)

10 maakuntaa + 
pks

Perhekeskus-
toimintamalli

(STM)
17 maakuntaa + pks

Varhaiskasvatus ja koulu 
lapsen hyvinvoinnin tukena 

(OKM )
12 maakuntaa + pks

Erityis- ja vaativimman tason palveluiden 
kehittäminen (STM)
15 maakuntaa + pks

Matalan kynnyksen palveluiden verkostointi

Erityistason palveluiden verkostointi



Perhekeskustoimintamalli
 Lähipalvelujen kokonaisuus, joka sisältää lapsille ja perheille 

suunnatut hyvinvointia ja terveyttä sekä kasvua ja kehitystä 
edistävät sekä varhaisen tuen ja hoidon palvelut.

 Palvelee kaikkia lapsia ja perheitä ml. monimuotoiset perheet, 
vammaisen lapsen perheet ja maahanmuuttajat. 

 Uusi tapa verkostoida nykyisin hajanaiset lasten ja perheiden 
palvelut ja sovittaa ne yhteen synergiaetuja tuottavasti ja lapsi-
ja perhelähtöisesti siten, että jokainen lapsi ja perhe saa 
tarvitsemansa tuen ja avun (oikea-aikaisesti, matalalla kynnyksellä, 
osallisuutta vahvistavasti) 

 Tarjoaa sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuessa rakenteen 
maakuntien sote-palveluiden ja kuntien järjestämien 
palveluiden sekä järjestöjen ja seurakuntien toiminnan yhteen 
sovittamiseksi.  
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Erityis- ja vaativimman tason palveluiden 
kehittäminen
 Yhteisenä kehittämiskohteena integraatio = Integratiivisten

toimintamallien kehittäminen erityis- ja perustason palveluihin

 Monitoimijainen arviointimalli

 Erityisosaamisen liittäminen osaksi perustason       
palveluja, uudet toimintamallit vertikaalisen integraation 

mahdollistamiseksi

 Monialainen yhteistyö ja osaamisen yhdistäminen erityistason 
palveluissa, uudet toimintamallit horisontaalisen integraation 
mahdollistamiseksi
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Onnistumme, jos
 Vahvistamme lapsen ja nuoren läheisiä ihmissuhteita, niiden 

jatkuvuutta sekä hyvää vuorovaikutusta vanhempien kanssa
 Päättäjät ja ammattilaiset osaavat kohdata lapset , nuoret ja 

vanhemmat nykyistä paremmin
 Palveluita johdetaan kokonaisuutena ja ammattilaiset tekevät nykyistä 

parempaa yhteistyötä
 Aikuiset ottavat lasten ja vanhempien näkemykset huomioon kun 

palveluita suunnitellaan
 Päättäjät selvittävät päätöstensä vaikutukset lapsiin ennen niiden 

tekemistä ja arvioivat lapsen etua
 Lapset ja nuoret ja perheet saavat sopivaa tukea oikeaan aikaan
 Korjaavien palveluiden kustannukset lähtevät alenemaan

Muutos tehdään yhdessä!
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Mistä lisää tietoa LAPEsta?
 LAPEn video

https://youtu.be/yKYyKmEV-go

 LAPEn omat verkkosivut 
http://stm.fi/hankkeet/lapsi-ja-perhepalvelut

 Seuraa Ajankohtaista-sivua
http://stm.fi/lapsi-ja-perhepalvelut/ajankohtaista

 Esitteet, hanke- ja projektisuunnitelmat sekä 
maakuntakierroksen esitykset
http://stm.fi/lapsi-ja-perhepalvelut/materiaalit



Kiitos!
#lapemuutos

Hanne Kalmari
hankepäällikkö

hanne.kalmari@stm.fi

stm.fi/hankkeet/lapsi-ja-perhepalvelut


