
Kansallinen lapsistrategia 
tulevaisuuden 
viitekehyksenä

Maria Kaisa Aula 4.6.2019 MIkkeli

LAPE-muutosohjelman hankejohtaja, STM



Nykyisestä lasten, nuorten ja 
perheiden palveluiden ja 
tukien kokonaisuudesta on 
saatavissa paljon enemmän 
irti. 

Hallinnonalalähtöisyys, 
hajanaisuus ja asiakkaiden 
kohtaamattomuus hukkaavat 
resursseja ja tuottavat 
huonoja tuloksia.

Hyvinvoinnin ja oppimisen 
eriarvoisuus uhkaa kasvaa.

Asiakkaiden tyytyväisyys tai 
työntekijöiden hyvinvointi 
eivät kohene vaan jopa 
huononevat 

MIKSI LAPE –muutosohjelma ? 



LAPE valmistelu

2015-2016

Maakunnalliset 
kehittämishankkeet

2017-2018

LAPE-muutosohjelman 
jatko ja juurruttaminen 

2019

LAPE-akatemia

Lapsistrategia  

Hallitusohjelma 

tukee si-so-te yhteistyötä

LAPE jatkuu

2020-2023

Luvassa pitkäjänteisyyttä  lapsi- ja perhepalveluiden ja tukien 
kehittämiseen – hyvinvoinnin  johtamiseen!



Mitä lupaa uusi 
hallitusohjelma?
• Suomi on entistä lapsi- ja perheystävällisempi maa, 

joka on mukaanottavampi ja yhdenvertaisempi. 

• Hyvå maa tehdä työtä, käydä koulua ja perustaa 
perhe.

• Lasten ja nuorten hyvinvointi on ensisijaista. 
Ihmisiä tuetaan kohti toivomaansa lapsimäärää.

• Perheellistyä voi monella tapaa ja erilaiset 
perhemallit ovat yhtä arvokkaita. 

• Lasten ja nuorten hyvinvointi on ensisijaista

• Jokaisella lapsella on oikeus turvalliseen aikuiseen.

• Haluamme varmistaa, että jokaisella nuorella on 
mahdollisuus opiskella, osallistua ja toteuttaa 
unelmiaan

• Lapsiasioita on monen ”ilmiön” alla (myös 
osaaminen, sotu-uudistus, demokratia)



SI-SO-TE näkökulmia 
2019-2023
• Varhaiskasvatuksen ja koulun kehittämisessä 

painopisteenä lasten hyvinvointi  (mm. 
perhetyö kouluun)

• Perhekeskustoimintamalli, parisuhdetyön ja 
vanhemmuuden tuen vahvistaminen, 
kotipalvelun kynnystä alemmaksi; 
varhaiskasvatukseen osallistumisen tavoite, 
yhteistyö neuvolan kanssa

• Lastensuojelussa tiimimalli ja asiakasmitoitus

• Vahva suunta hallinnonalojen yhteistyöhön ja 
tiedonkulun turvaamiseen 

• Lasten ja nuorten osallisúus koulussa

• Kiusaamiseen puuttumisen ja yksinäisyyden 
vähentämisen toimintaohjelma 

• LAPE-muutosohjelmaa jatketaan – liitos sote-
valmisteluun -> 2023







Lapsistrategia
Rinteen hallituksen ohjelmassa

• Tilannekuva: haasteena
• Alhainen syntyvyys
• Väestön ikääntyminen
• Lapsiperheköyhyys
• Ylisukupolvinen syrjäytyminen
• Eriarvoistuminen

• Parlamentaarinen komiteavalmistelu YK:n lapsen 
oikeuksien sopimukseen perustuvaksi

• hallituskaudet ylittäväksi ja hallinnonalat 
yhdistäväksi 

• Visioksi kohti lapsi- ja perhemyönteistä ja 
yhdenvertaista Suomea

• Perustuu tietoon ja tutkimukseen

• Hyödynnetään aiempaa LapsenAika 2040 
valmistelua

• Valmisteluaikataulua ei ole hallitusohjelmassa



Hyvinvoinnin johtaminen 
LAPSI2040 näkökulmasta

• Mikä määrittelee lapsen hyvinvointia? Mitä tietoa 
johtamiseen tarvitaan?

• ihmissuhteet

• oppiminen 

• osallisuus

• turvallisuus 

• terveys 

• Tarvitaan tutkimustietoa ja kokemustietoa

• Jaottelu vastaa myös YK:n lapsen oikeuksien 
sopimusta, jossa tärkeitä

• Yhdenvertaisuus

• Lapsen edun ensisijaisuus  

• Lapsen kasvu yksilöllisesti parhaimpaansa  - hyvä elämä

• Aikuisen velvollisuus ottaa selvää lapsen mielipiteistä

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

https://minedu.fi/lapsistrategia




Millä keinoilla kohti 
visiota? (Rinteen hallitusohjelma)

• Hallinnon ja päätöksenteon lapsen 
oikeusperusteisuus

• Lapsivaikutusten arviointi
• Lapsibudjetointi
• Lasten hyvinvoinnin tietopohja
• Lasten ja nuorten osallisuus

• Lapsi- ja perhelähtöiset palvelut ja tuki
• Perheen kokonaishyvinvointi
• Kohtaamisen ja vuorovaikutuksen laatu
• Sopiva palvelu ja tuki oikeaan aikaan
• Kehitysyhteisöjen merkitys
• Yhteinen lapsikäsitys  

• Mukaan valtio, kunnat, korkeakoulut, 
järjestöt, seurakunnat, elinkeinoelämä



https://lapsistrategia.visualisoinnit.fi/
https://lapsistrategia.visualisoinnit.fi/




Kiitos!


