
 

 

Gemensamt kärnbudskap för alla förvaltningsområden och aktörer: beslutsfattare, chefer, yrkesmänniskor, planerare 

Motto: Varje barn och ungdom behöver trygga och engagerade vuxna omkring sig. 

Vi skapar en bra vardag för barn, ungdomar och familjer. Tillsammans. Nära. 

Programmet för utveckling av barn- och familjetjänster (LAPE) har som mål att bygga upp en gynnsam uppväxtmiljö för 
barn och ungdomar och att stödja familjernas välmående.  Reformarbetet är genomgripande och långsiktigt. Vi flyttar 
fokus från förvaltningen och yrkeskåren och blir barn- och familjeorienterade. 
 
Vi värnar om människorelationer som stöder utveckling, både i hemmen och i närmiljön.  Vi stärker stödet för föräldra-
skapet och de resurser som finns i alla olika slag av familjer. Vi uppmuntrar glädjen i att lära. Vi involverar barnen, ung-
domarna och deras föräldrar. Vi bemödar oss om att ge individuell rådgivning, handledning, fostran, stöd och vård, eller 
med andra ord rätt stöd i rätt tid.  För detta krävs samarbete mellan alla parter.  
 
Reformarbetet görs både nationellt och regionalt. Vi bygger broar mellan staten, de kommande landskapen och kom-
munerna, olika förvaltningsområden, organisationer, församlingar och privata aktörer. Vi utnyttjar forskningsrön. Till-
sammans åstadkommer vi mer.  
 
Vi följer både välfärdens och kostnadernas utveckling. När tyngdpunkten förflyttas från korrigerande till förebyggande 
tjänster hålls kostnaderna under kontroll.  Kommuner, landskap och ett Finland som tar barn och unga i beaktande 
bygger upp en ljus framtid. Jämlikare tjänster och stöd förbättrar barnens likabehandling. Vi erkänner att barnens rät-
tigheter är de vuxnas skyldigheter. 
 
LAPE-programmet tar in barn- och familjeorienterade innehåll och servicestrukturer i social- och hälsovårds- och land-
skapsreformen. Programmet handleder, utbildar, skapar närverk, finner nya vägar och förankrar sina verksamhetsmo-
deller i de nya landskapen och kommunernas arbete.   
 
I centrum för det riksomfattande reformarbetet står en ny arbetskultur, bättre kunskapsbas, smidigt utbyte av klient-
uppgifter och möten av hög kvalitet med barn, ungdomar och familjer. Vi öppnar en diskussion om yrkesmänniskornas 
kunskapsbehov och vår barnsyn. Det behövs ledarskap som stöder sig på nätverk över sektorsgränserna och smidiga 
kontaktytor för att servicehelheterna ska fungera i praktiken också efter 2020.  Reformarbetet styrs av social- och hälso-
vårdsministeriet samt undervisnings- och kulturministeriet. Vi arbetar för att reformarbetet ska fortgå långsiktigt också  
över regeringsperioderna.  
 

 

Tillsammans  Reformarbetet är ett partnerskap mellan yrkesmänniskor, chefer, beslutsfattare och barn, 
ungdomar och familjer. Vi överskrider gränserna mellan bildningsväsendet och social- och 
hälsotjänster. Reformarbetet förenar kommuner, landskap, organisationer, församlingar, 
privata aktörer och forskare. (Bildningsväsendet = fostran, undervisning, ungdomsarbete, 
konst och kultur, fritid, idrott.)  

En bra 
vardag 

Barn och ungdomar växer i människorelationer och olika grupper och sammanhang: 
hemma, i kompisgrupper, inom småbarnspedagogik, i skolan, i olika läroanstalter, genom 
social- och hälsotjänster, i bostadsområden, föreningar, församlingar och hobbyer.  Vi för 
fram rätt stöd i rätt tid, som en del av vardagen. 

Nära Gott bemötande skapar förtroende.  För barnen och ungdomarna består tjänsterna av 
människor och sociala sammanhang. Stödet ska göras till en del av barnets, den ungas eller 
familjens vardag. Vi undviker att ”skicka vidare”. Vi satsar på konsulterande tjänster och 
stöd som förankras i hemmet, skolan och småbarnspedagogiken. Vi utnyttjar möjligheter 
som erbjuds av digitala och rörliga tjänster. 



 

Programmet för utveckling av barn- och familjetjänster genomförs i fyra utvecklingshelheter: 

 
Institutet för hälsa och välfärd ansvarar för genomförandet av programmet för utveckling av 
barn- och familjetjänster. 

Familjecentrum samlar tjänsterna för barnfamiljer till en fungerande helhet   

•Vi skapar öppna mötesplatser, hjälp och stöd nära familjerna i samarbete med alla inblandade aktörer. 
Familjecentret är en del av livet. När familjen mår bra mår barnet bra. 

•Vi etablerar den nya modellen med familjecentrum som en del av kommunernas, de framtida landskapens, 
organisationernas och församlingarnas verksamhet i hela Finland. Arbetet pågår i alla landskap. 

Småbarnspedagogiken, skolan och läroanstalterna stöder barns och ungas 
välbefinnande 

•Ett välmående barn lär och växer. Tillsammans  gör vi det roligt att lära sig.  

•Vi skapar barn- och ungdomsorienterade verksamhetsmodeller för elevvården och tvärsektoriellt samarbete i 
kontakten mellan kommunerna och de framtida landskapen. 

•Vi ökar samhälleligheten och förebygger mobbning genom att stödja emotionell kompetens, 
kommunikationsförmåga och vänskapsförhållanden.  Vi understöder hobbyverksamhet i samband med skolan.  

•Vi uppmuntrar alla barn ska delta i småbarnspedagogiken. 

•Arbetet pågår i 12 landskap. 

Tjänsterna på specialnivå samordnas bättre och kommer närmare vardagen 
och basservicen. De mest krävande tjänsterna samlas så att alla har tillgång 
till dem på lika villkor när de behövs.  

•Vi för hjälp, stöd och vård närmare barn, unga och familjer i utsatt ställning och närmare de anställda inom 
basservicen. Tillgången till tjänsterna görs mer jämlik. 

•Tjänsterna på specialnivå samarbetar intensivt med varandra över gränserna mellan social- och hälsotjänsterna och 
undervisningsväsendet.  

•Inom barnskyddet stärks samarbetet mellan olika aktörer och den familjeterapeutiska expertisen. Tillsynen av vård 
utom hemmet görs mer enhetlig.   

•Reformarbetet utförs i 16 landskap. Det grundas fem kompetens- och stödcenter för de mest krävande tjänsterna i 
Finland.  

Ny arbetskultur utifrån barnens rättigheter och kunskap – också i 
förvaltningen och beslutsfattandet 

•Tillsammans mot kommuner och landskap som är bra för barn och ungdomar: modellen Barnvänligt landskap 
testas i sex landskap.  

•Vi baserar vårt arbete på FN:s barnkonvention. Vi erbjuder utbildning och rådgivning för bedömning av 
konsekvenser av beslut för barn.  

•Vi utnyttjar ny information om barns välbefinnande och kostnader och lär oss av barnens erfarenheter. Med hjälp 
av bättre kunskaper fattar vi bättre beslut. 

•Modellen för familjevänliga arbetsplatser gör att det i sex landskap blir lättare att förena arbete och föräldraskap. 


