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1. Tausta 

 
Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (Lape) on yksi Juha Sipilän hallituksen 26 
kärkihankkeesta. 
 
Muutosta tehdään kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita sekä lapsen oikeuksia ja 
tietoperustaisuutta vahvistavaa toimintakulttuuria. Tavoitteena on lasten, nuorten ja 
perheiden hyvinvoinnin sekä heidän omien voimavarojensa vahvistaminen. Tärkeä 
lähtökohta on lisätä lasten, nuorten ja perheiden osallistumista palveluidensa suun-
nitteluun. Vanhemmuuden tukea ja matalan kynnyksen palveluita vahvistetaan. Oi-
kea-aikainen tuki lisää palveluiden vaikuttavuutta. Kustannussäästöjä saadaan ai-
kaan, kun korjaavien palveluiden kuten huostaanottojen ja laitoshoidon tarve vähe-
nee. 
 
Kärkihankkeeseen on varattu rahoitusta vuosille 2016–2018 yhteensä 37,5 miljoo-
naa euroa. 
 
Valtaosa rahoituksesta suunnataan maakuntien ja kuntien muutostyöhön. Muutos 
tehdään yhteistyössä valtion, kuntien, järjestöjen, seurakuntien ja muiden toimijoi-
den kanssa. Tulevaisuuden kunnan ja maakunnan toimintaympäristö otetaan muu-
tostyössä huomioon. 
 
Hankkeesta vastaa sosiaali- ja terveysministeriö sekä opetus- ja kulttuuriministeriö. 
Työtä tehdään yhdessä oikeusministeriön ja muiden ministeriöiden, Kuntaliiton, 
Opetushallituksen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Kirkkohallituksen sekä usei-
den alan järjestöjen kanssa.  
 

2. Arviointikysymykset 

 
Kaikille kärkihankkeille yhteisten arviointikysymysten lisäksi lapsi- ja perhepalvelui-
den muutosohjelman (Lape) arviointiin sisältyy seuraavat kokonaisuudet: 
 
1) MAAKUNNALLISTEN HANKKEIDEN (19 KPL) KOKONAISARVIOINTI 
 
Sosiaali- ja terveysministeriö rahoittaa maakunnallisia kehittämishankkeita, joissa 
kehitetään lapsi- ja perhepalveluille uusia toimintamalleja, palvelukokonaisuuksia 
sekä uutta toimintakulttuuria. Uudellamaalla ja pääkaupunkiseudulla on kaksi han-
ketta. Kehittäminen kohdistuu neljään eri kehittämiskokonaisuuteen, joista maakun-
nat ovat saaneet valita ne joita hankeaikana kehitetään. Lisätietoja rahoitettavista 
maakunnallisista hankkeista: 
 
http://stm.fi/hankkeet/lapsi-ja-perhepalvelut/maakuntahankkeet1  
 
Arvioinnin tavoitteena on koostaa yhteenveto maakunnallisten hankkeiden tekemis-
tä itsearvioinneista. 
 
Perhekeskus  
 
Jokaisen maakunnan alueella rakennetaan perhekeskustoimintamallia, joka verkos-
toi äitiys- ja lastenneuvolan, muita terveyspalveluita, kotipalvelun, perhetyön, per-
heneuvolan, lapsioikeudelliset palvelut, varhaiskasvatuksen, avoimet varhaiskasva-

http://stm.fi/hankkeet/lapsi-ja-perhepalvelut/maakuntahankkeet1
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tuspalvelut maahanmuuttajaperheiden kotoutuksen, kuntoutuksen sekä järjestöjen 
ja seurakuntien työn helposti perheiden saataville. Erityispalvelujen tuki jalkaute-
taan peruspalvelujen tueksi. Osassa maakuntia myös koulu on mukana yhteistyös-
sä.   
 
Perhekeskuksessa eri ammattilaiset arvioivat ja suunnittelevat keskenään yhdessä 
sekä yhdessä lapsen, nuoren ja perheen kanssa tarvittavaa tukea sekä jakavat tie-
toa sekä tarjoavat tukea ja apua viiveettä. Paljon palveluita tarvitsevalla lapsella, 
nuorella ja perheellä on oma palveluohjaaja. Perhekeskus juurrutetaan osaksi uuden 
maakunnan ja kunnan sekä järjestöjen ja seurakuntien yhteistyötä. 
 
Varhaiskasvatus, koulut ja oppilaitokset 
 
Kehittämiskokonaisuutta toteutetaan pääkaupunkiseudulla ja 11 maakunnan alueel-
la. Tavoitteena on lisätä yhteisöllisyyttä ja osallisuutta varhaiskasvatuksessa, kou-
lussa ja oppilaitoksissa tukemalla tunne- ja vuorovaikutustaitoja sekä kaverisuhteita. 
Lapsia ja nuoria kuullaan päätöksenteossa ja heidän toivomaansa harrastustoimin-
taa tuodaan koulujen tiloihin ja koulupäivän yhteyteen.  
 
Opiskeluhuoltoon luodaan uusia toimintamalleja, jotta lapset ja nuoret saavat tule-
vaisuuden kunnissa ja maakunnissa oikea-aikaista ja tarpeenmukaista tukea. Koulu- 
ja opiskeluterveydenhuoltoa sekä psykologi- ja kuraattoripalveluja kehitetään lapsi- 
ja nuorisolähtöisesti. Ammattilaiset tekevät monialaista yhteistyötä, jotta palvelut 
säilyvät lapsille ja nuorille yhtenä kokonaisuutena riippumatta niiden järjestäjästä. 
 
Erityis- ja vaativimman tason palveluiden kehittäminen  
 
Erityistason palveluita uudistetaan 16 maakunnan alueella. Vaikeissa elämäntilan-
teissa elävät lapset ja nuoret saavat parhaan mahdollisen avun ja palvelut yhden-
vertaisesti erilaisten ammattilaisten yhteistyöllä kaikkialla Suomessa.  Tämä tarkoit-
taa esimerkiksi erikoissairaanhoidon, lastensuojelun, peruspalveluiden ja varhais-
kasvatuksen tiivistä yhdessä toimimista. Erityistason tarjoamat palvelut toteutetaan 
mahdollisimman usein osana perheen peruspalveluja tai lapsen tai nuoren lähiyhtei-
söissä, kuten varhaiskasvatuksessa, koulussa ja oppilaitoksissa. 
 
Kaikkein vaativinta erityisosaamista ja erikoistumista edellyttävät lasten, nuorten ja 
perheiden palvelut järjestetään ja tuotetaan kokoamalla nämä palvelut viidelle yh-
teistyöalueelle (Ouluun, Tampereelle, Turkuun, Kuopioon ja Helsinkiin) perustetta-
viin osaamis- ja tukikeskuksiin.  
 
Lapsen oikeuksiin ja tietoon perustuva toimintakulttuuri  
 
Lapsiystävällisen maakunnan –toimintamallia pilotoidaan kuudessa maakunnassa. 
Lapsiystävällisen kunnan toimintamallia edistetään kymmenessä kunnassa. Kuntien 
ja maakuntien toimijoita koulutetaan ja heille annetaan välineitä päätösten lapsivai-
kutusten arviointiin sekä lasten ja nuorten mielipiteiden selvittämiseen. Kehittämis-
kokonaisuudessa luodaan myös kustannusvaikuttavuuden seurannan välineitä (lap-
siin kohdistuvat menot) uuteen toimintaympäristöön. Perheystävällisen työpaikan 
toimintamalli etenee kuudessa maakunnassa ja tukee vanhemmuuden ja työn yh-
teensovittamista. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos uudistaa lasten ja nuorten hyvin-
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voinnin seurannan tietopohjaa, jotta erilaisten ja eri-ikäisten lasten ja nuorten hy-
vinvoinnista saadaan tietoa aiempaa kattavammin päätöksenteon tueksi.  
 
2) NÄYTTÖÖN PERUSTUVIEN VARHAISEN TUEN JA HOIDON SEKÄ VAN-
HEMMUUDEN TUEN TYÖMENETELMIEN KANSALLISEEN IMPLEMENTAA-
TIOON LIITTYVÄN VALTIONAVUSTUSHANKKEEN ARVIOINTI 
 
Sosiaali- ja terveysministeriö rahoittaa Suomen Mielenterveysseura ry:n hanketta 
1,1 miljoonalla eurolla. Hanke jatkaa Kasvun tuki-portaalin kehittämistä ja ylläpitoa 
sekä luo implementaatiorakenteen kolmelle tai neljälle näyttöön perustuvalle mene-
telmälle niin että menetelmät ovat oikeudenmukaisesti ja laadukkaasti saatavilla eri 
puolilla Suomea. 
 
3) PALVELURAKENTEIDEN JA TOIMINTAMALLIEN SYSTEEMISEN TASON 
MUUTOKSEN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI 
 
Lape-muutosohjelmassa tavoitellaan palvelurakenteiden ja toimintamallien systee-
misen tason muutosta. Muutosohjelman tavoitteena on siirtää palveluiden painopis-
tettä korjaavista palveluista ennaltaehkäisyyn sekä varhaiseen tukeen ja hoitoon. 
Tavoitteeksi asetetut korjaavien palveluiden kustannusten lasku sekä lasten ja nuor-
ten hyvinvointimuutos ja eriarvoisuuden väheneminen edellyttävät toteutuakseen 
edellä mainittua systeemisen tason muutosta lasten, nuorten ja perheiden palvelu-
järjestelmän rakenteissa sekä toimintamalleissa. Arvioinnin tarkoituksena on selvit-
tää, onko tavoitteeseen päästy tältä osin ja mitä tekijät ovat mahdollista-
neet/estäneet tavoitteen saavuttamista. 
 
4) PALVELUIDEN TOIMINTAMALLIEN, PALVELURAKENTEIDEN JA TOI-
MINTAKULTTUURIN MUUTOSTEN ARVIOINTI 
 
Lape-muutosohjelman tavoitteena on pysyvä muutos lasten, nuorten ja perheiden 
palveluiden toimintamalleissa, palvelurakenteissa ja toimintakulttuurissa. Pysyvyy-
den ehtona on muutostyön ankkuroituminen maakunnan sote-rakenteisiin sekä kun-
tiin uudessa toimintaympäristössä ja näitä rakenteita sekä niiden toimintaa, johta-
mista ja ohjausta sääteleviin asiakirjoihin. Arvioinnin tehtävänä on selvittää, kuinka 
tähän tavoitteeseen on päästy ja mitkä tekijät ovat mahdollistaneet/estäneet tavoit-
teen saavuttamista. 
 
5) PALVELUKOKONAISUUKSIEN YHDYSPINTOJEN JA OHJAUKSEN ARVI-
OINTI 
 
Arvioinnin tehtävänä on selvittää, onko syntynyt yhteinen näkemys lasten, nuorten 
ja perheiden palvelukokonaisuuden yhdyspinnoista maakunta- ja kunta-akselilla 
(erityisesti sivistys- ja sote-akselilla) sekä palvelukokonaisuuden ohjaamisesta, joh-
tamisesta ja sen toimintamalleista. 
 
6) POIKKIHALLINNOLLISEN YHTEISTYÖN ARVIOINTI 
 
Arvioinnin tehtävänä on selvittää hallinnonalat ylittävän yhteistyön toimivuus Lape-
ohjelman toimeenpanossa ja tavoitteiden toteutumisessa (STM, OKM, TEM). 
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7) KÄRKIHANKKEEN TASA-ARVOA EDISTÄVIEN TOIMENPITEIDEN ARVI-
OINTI 
Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma on mukana hallituksen tasa-arvo-
ohjelman 2016-2019 toimeenpanossa. Tasa-arvo-ohjelma koostuu noin 30 eri toi-
menpiteestä, joista osan (työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen, vanhemmuus, 
miesten hyvinvointi ja terveys) toimeenpanoon Lape-muutosohjelma osallistuu. La-
pe-muutosohjelmassa tasa-arvon edistämisen näkökulma on sisäänrakennettuna 
erityisesti seuraaviin kehittämisteemoihin: työn ja perheen yhteensovittaminen, 
vanhemmuuden ja parisuhteen tuen sekä eropalvelujen kehittäminen. Arvioinnin 
tehtävänä on selvittää, onko Lape-muutosohjelmassa tehty kehittämistyö (ml. sekä 
kansallisella tasolla että maakunnallisissa muutoshankkeissa tehty kehittäminen) 
edistänyt sukupuolten tasa-arvoa sekä ollut osaltaan tukemassa sukupuolinäkökul-
man valtavirtaistamista. 
 
8) MUUTOSAGENTTI-TOIMINTAMALLIN ARVIOINTI 
 
Kärkihankkeessa rahoitetaan kaikissa maakunnissa toimivien muutosagenttien työtä. 
Uudellamaalla on kaksi muutosagenttia (Uusimaa ja pääkaupunkiseutu). Muutos-
agentit ovat uudenlainen tapa ohjata ja tukea alueilla tehtävää kehittämistyötä. 
Muutosagentti osallistuu maakunnan sote-uudistuksen valmisteluun ja toimii muu-
toksen tukena sekä vie eteenpäin lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmaa alueel-
laan.  
 
Muutosagentti-toimintamallin arvioinnin tulee kohdistua muutosagenttien toiminta-
suunnitelmien ja varsinaisen toiminnan arviointiin, muutosagenttien toiminnan tu-
kemisen arviointiin sekä muutosagenttien toiminnan vaikutusten arviointiin erityises-
ti kustannusvaikuttavuuden näkökulmasta. Arvioitsijoilta edellytetään yhteistyötä 
I&O (Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa) -
kärkihankkeen arvioijien kanssa. 
 

3. Muuta 

 
Arvioitsijan tulee arviointia suorittaessaan käyttää seuraavia materiaale-
ja: 
 

 Hankesuunnitelma 
 Teemakohtaiset toimeenpanosuunnitelmat 
 THL:n toimeksiantosopimus liitteineen 
 Maakunnallisten hankkeiden hankesuunnitelmat 
 Muutosagenttien toimintasuunnitelmat 
 Näyttöön perustuvien menetelmien valtionavustushankkeen hankesuunnitelma 
 Hankeaikainen seuranta (STM:n hankesalkku) 
 Lapen tuottamat selvitykset, raportit ja tutkimukset 
 Rekisterit ja tilastot keskeisinä mm. kouluterveyskysely sekä muut THL:n tuot-

tamat aineistot  
 Valtionavustushankkeiden itsearvioinnit sekä väli- ja loppuraportit 
 Näyttöön perustuvien työmenetelmien toteuttamisen itsearviointi 
 Viestintäaineistot, esim. esitteet 
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Arvioinnin aikataulu 
 

 Arviointityön toteuttaminen 2/2018-12/2018 
 Arviointityön raportointi tehdään kahdessa osassa: 

o Väliarviointi, määräaika 31.5.2018 
o Yhteisarvioinnin sekä kärkihankekohtaisen loppuraportin toimittami-

nen, määräaika 2-3/2019 
 
Arvioinnista raportoidaan sosiaali- ja terveysministeriölle sekä hankkeen ohjausryh-
mälle. 
 
Lisätietoja: Hankepäällikkö Hanne Kalmari, 02951 63046, hanne.kalmari@stm.fi  
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