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

2. Lapsi-
ja perhe-
lähtöiset 
palvelut

ja tuki
SOTE-KUSTANNUSTEN KASVUN HILLINTÄ 

painopiste siirtyy varhaiseen tukeen

kun lastensuojelun ja lastenpsykiatrian tarve

sekä vaikeat huoltajuusriidat vähenevät(

Teemme  yhdessä lasten, 
nuorten ja perheiden hyvää 

arkea

Sopivaa tukea
oikeaan aikaan

arjen kasvuympäristöön

Hyvinvoiva lapsi oppii ja 
kasvaa

Kun perhe voi hyvin, lapsi 
voi hyvin 

Si-So-Te
Toimintakulttuuri on 

lapsilähtöistä 

Lapsiystävällinen kunta ja 
maakunta

Vaikuttavuus tavoitteet
2025 
Lasten ja vanhempien
vuorovaikutussuhteet
paranevat

Yksinäisyys vähenee
Kiusaaminen vähenee
Kouluun kiinnittyminen
vahvistuu

Eli ihmissuhteet
vahvistuvat ja
kasvuyhteisöt
kannattelevat

Hajanaisilla palveluilla ja tuella emme pysty estämään eriarvoistumista
tai hillitsemään kustannusten kasvua

YK:n lapsen oikeuksien sopimus eettisenä perustana

LASTEN JA NUORTEN 
TERVEYDEN, HYVINVOINNIN JA 
OPPIMISEN YHDENVERTAISUUS



Onko LAPE-muutos liikkeellä? 
• Muutos on liikkeellä oikeaan suuntaan koko maassa 

• Alueellinen, verkostoiva, kansalliseen tukeen sekä 
vertaisoppimiseen nojaava muutostyö osoittautui toimivaksi

• On synnyttänyt sitoutumista, alueellisia panostuksia sekä 
strategioihin ja suunnitelmiin dokumentoitua muutosta 

• Maku- sote ”maalin”  siirtyminen toi vaikeusastetta

• Si- So-Te – rajat ylittävä lapsi- ja perhelähtöinen yhteistyö edennyt 
kaikilla alueilla 

• Kiinnostus verkostojohtamisen ja systeemiseen johtamiseen eli 
LAPE-Akatemia valmennukseen ollut vahva 

• Varhaisen tuen ja vanhemmuuden tuen vahvistumisesta on monia 
merkkejä; käänteen kynnyksellä?

• Perhekeskustoimintamalli edennyt koko maassa

• Kuntien sosiaalityön panostukset, kotipalvelun tilastot,THL tieto

• Näyttöön perustuvien menetelmien leviäminen

• Lapset puheeksi- näyttöön perustuva menetelmä levinnyt laajasti 
ammattilaisia yhteen nivovana toimintamallina







Lasten ja perhepalvelujen bruttokustannukset 
Pohjois-Pohjanmaalla 2015 – lapsibudjetoinnin 
pilotti

84%

16%
Sivistyspalvelut
(vaka,
perusopetus,
toinen aste)

Lasten ja
perheiden sote-
palvelut

2015 = 1 miljardi josta

840 miljoonaa sivistyspalvelut 

160 miljoonaa = sote
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Hyvinvoinnin johtaminen 
lapsistrategian kannalta

• Valmisteleva työ on nojannut vahvasti tutkittuun tietoon 
sekä lapsen oikeuksiin yhteisenä arvoperustana

MITÄ HYVINVOINNIN JOHTAMINEN ON?

• Tutkimuksen perusteella lapsen hyvinvoinnin osa-alueiksi 
määrittyivät 

• ihmissuhteet, 

• oppiminen, 

• osallisuus, 

• turvallisuus 

• terveys. 

• Näiden lisäksi syntyvyys määrittää yhteiskunnan lapsi- ja 
perhemyönteisyyttä.

• Jaottelu vastaa myös YK:n lapsen oikeuksien sopimusta

• Viimeaikainen tutkimustieto on koottu professori Jouni 
Välijärven toimittamaan raporttiin..



https://lapsistrategia.visualisoinnit.fi/


Miten eteenpäin?
• Hallitusohjelma ratkaisee ! Lapsistrategia 

on saanut laajaa tukea – konsensus?
• Raportin suositus on laatia lapsistrategia, 

tavoitteet ja mittarit sekä seurannan 
välineet vuoden 2019 loppuun mennessä.

• Tavoitteena on luoda systeeminen pitkän 
ajan lapsistrategia 

• Poikkihallinnollisen strategian pitää 
kantaa yli hallituskausien lasten, nuorten 
ja perheiden hyvinvointiin tähtäävänä 
strategiana, joka kattaa 
kokonaisvaltaisesti lasten, nuorten ja 
perheiden elämään liittyvät asiat.

• Kulloinenkin hallitus toteuttaa 
lapsistrategiaa toimeenpano-ohjelmalla, 
joka pohjautuu strategiassa esitettyihin 
tavoitteisiin.  Toimenpiteet resursoidaan 
valtion talouden kehyksissä.



, 

Vastuu  lapsesta on yhteinen – sote –
ratkaisussa huomioitava yhdyspinnat!

15.5.2
019Lape-yhdyspinnat 

Yhdyspinnat

Ohjaus ja 
Resurssit
STM

SIVISTYSTOIMISOTE

Valtio

Ohjaus ja 
Resurssit
OKM

Lapsi, nuori 
ja perhe

Osallisuus – oma ääni
Yhteiset tavoitteet – suunnitelmat- sopimukset

Mukailtu  Rajapinnoilta yhdyspintoihin.
Kuntaliiton verkkojulkaisu 2016). Timo 
Reina





Kiitos!


