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Mikä ihmeen LABU?



Millainen on lapsiystävällinen maakunta?

• Lapsia kohdellaan yhdenvertaisesti kunnan asukkaina. Lapset ja nuoret 

otetaan mukaan palveluiden suunnitteluun, arviointiin ja kehittämiseen. 

Jokaiselle lapselle turvataan yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua.

• Ohjenuorana on YK:n lapsen oikeuksien sopimus. 

• Kunnan päätöksenteossa hyödynnetään lasten ja nuorten tietämystä 

omasta arjestaan ja arvioidaan päätösten lapsivaikutuksia. 

• Lapsen oikeus riittävään osuuteen yhteiskunnan voimavaroista 

näkyy kunnan talousarviossa = LAPSIBUDJETOINTI 

• Sekä lapsille että aikuisille tiedotetaan lapsen oikeuksista. Lapsia ja 

nuoria rohkaistaan toimimaan kansalaisyhteiskunnassa ja he kokevat 

olevansa lähiyhteisönsä arvokkaita jäseniä.

Lapsiystävällisessä kunnassa…



Lapsibudjetointi = LABU

• Maakunnan tai kunnan taloussuunnittelun/ talousarvion sekä 
tilinpäätöksen tarkastelemista lapsenoikeusnäkökulmasta 

= ”lapsiystävällisyyden talousmittari”

• Osa ennakko-(lapsi)vaikutusten arviointia; 

miten talousarvioissa jaetut resurssit vaikuttavat 
käytännön toimintaan, jolla on vaikutuksia lapsiin ja 
nuoriin?

• Budjettianalyysi: 

kuinka paljon talousresursseja lapsiin ja nuoriin 
kohdistuviin toimiin suunnataan? 

• ELI kyse on lapsiin kohdistuvien määrärahojen jäljittämisestä ja 
seurannasta eli lapsilähtöisestä budjettianalyysista sekä 
talousarviopäätösten lapsivaikutusten arvioinnista 



Kuntapäättäjien talousinformaation käytöstä

Tampereen yliopiston tutkimus 
(2019, Oulasvirta, Lasse – Sinervo, Lotta-Maria) 
kuntapäättäjien talousinformaation käytöstä:

”Kunnanvaltuutetut toivovat 
lisää tietoa palveluista, 
niiden laadusta ja vaikuttavuudesta.
Niiden suhteesta 
talousinformaatioon on 
olemassa selvä tietokuilu.”
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Labun nykytilanteesta ja tarpeesta

• Tällä hetkellä suurimmassa osassa kuntia lapsibudjetoinnille ja 
lapsivaikutusten arvioinnille ei ole vakiintuneita käytänteitä.

• Tietovarannot ovat sekalaisia.

• Kuntien talous- ja tilinpäätöstiedot eivät ole vielä keskenään 
vertailukelpoisia, myös vyörytysten osalta on eroja.

-> Tietopohjan yhtenäistämiselle, tutkimukselle ja rohkeille kokeiluille sekä 
pilottien arvioinnille on suuri tarve.

• Taustalla Lapsen oikeuksien sopimus. UNISEF:n (2016) raportti toteaa, että 
kysyntä lapsilähtöiselle budjetille on kasvanut maailmanlaajuisesti.



Mitä labu on käytännössä?

• Selvitetään suoraan ja epäsuoraan lasten käyttämiin palveluihin 
kohdistuvat menot ja muodostetaan näistä koko väestösegmentin   
(0-18-vuotiaat) kattava kokonaisuus.

• Lisäksi tarkastellaan sitä, onko resursointi ollut johdonmukaista 
suhteessa asetettuihin lapsia ja nuoria koskeviin tavoitteisiin. 
Tavoitteita ja niiden toteutumista tulee arvioida sekä kansallisten 
linjausten että kunnan/maakunnan strategioiden näkökulmasta. 



Kohti kokonaisoptimointia

• Labun myötä meille avautuu tieto
• millaisiin palveluihin määrärahat kohdentuvat 
• kuinka palvelujen kustannukset jakautuvat ehkäisevään, edistävään ja korjaavaan 

toimintaan eri palvelukokonaisuuksissa 
• miten ne vaikuttavat eri kohderyhmiin 
• miten palvelujärjestelmä toimii kokonaisuutena 

-> saadaan vaikuttavuuden mittaamiselle perusta

• Kun resursseja tarkastellaan perinteisesti eri sektoreittain (esim. sivistystoimi, sosiaali- ja 
terveystoimi) ilman tarkempaa tietoa siitä, miten palvelut ja niiden kustannukset 
jakautuvat väestössä, johtaa se helposti hallinnonalojen väliseen osaoptimointiin, jolloin 
yhden alan ratkaisut aiheuttavat kustannuksia toiselle ja epätarkoituksenmukaisia 
vinoumia palvelutarjontaan



Miten liikkeelle Pohjois-Pohjanmaalla?



Pohjois-Pohjanmaan LAPE-polku, 
mukana LABU
• Maakunnan hyvinvointiohjelma ja –sopimus 2007-2017

• Lapset puheeksi –toimintakokonaisuus  ja –menetelmät, LP-
ohjausryhmän työ 2013-2016

• PoPSTer –valmistelu: Lapset, nuoret, perheet –työryhmän työ 2016-
2017

• LAPE-muutosagentti 2016-2019

• LAPE-kärkihanke ”Toimiva arki lapsille, nuorille ja perheille Pohjois-
Pohjanmaalla” 2017-2018

• POPmaakunta-valmistelu: MAKU-LAPE-työ, MAKU-HYTE-työ 2018-
2019



Taustalla usean vuoden LAPE-tiedontuotanto, 
indikaattorit, tiedolla johtaminen
• PoPSTer -> POPmaakunta -tietopaketit dioina, yht. 160 diaa (päivitys 2015, 2016, 2017, 2018)

• Lapset ja perheet (79)
• Syntyvyys (11)
• Yleistä tietoa maakunnasta (70)

• Lastensuojelun tunnus- ja toimintaluvut, seurantatiedot 2013->

• Lasten- ja nuorten psykiatrian käytön seurantatieto PPSHP:stä 2014->

• LP-menetelmien koulutuksen ja käytön toimintaluvut 2013->

• Kuntien tilinpäätöstiedot lasten ja perheiden palveluista 2015 ->

• Kouluterveyskyselyn tulokset eri ikäluokista ja kouluasteilta

• Nuorten syrjäytymiseen liittyviä muita tunnuslukuja (koulutuksen aloituspaikat ja -ulkopuolelle jääneet, nuorisotyöttömyys)

• Terveydenhuollon avohilmo

• LTH-tutkimus (Lasten terveys, hyvinvointi ja palvelut): 4-v tiedonkeruu

• Päivähoidon mittareita, oppilashuollon seurantaa, poissaolotilastoja

• Henkilöstön hyvinvointitieto, Kunta10

• WILMA-tietoa, Effica-kirjaukset, ProConsona-kirjaukset

• KUNTIEN HYVINVOINTIKERTOMUKSET: lasten, nuorten ja lapsiperheiden yhtenevät tiedot

• KOKO MAAKUNNAN TILANNEKUVA -> MAKU-LAPE-HYTE-TYÖ, KUNTIEN LAPE-HYTE –TYÖ, JOHTAMINEN, TIETO, LABU 
JA LAVA…. JA KOHTI KUNTIEN LAPSIBUDJETTEJA!



Lapsibudjetointi osana EVAa ja LAVAa



EVA - Kuntaliiton suositus, jo vuodelta 2011

• Luettavissa osoitteessa: 
http://shop.kunnat.net/product_d
etails.php?p=2572

• … Kuntaliiton hallitus on 8.6.2011 
pitämässään kokouksessa 
hyväksynyt kuntien ja 
kuntayhtymien 
luottamushenkilöille, 
viranhaltijoille ja valmistelijoille 
sekä soveltuvin osin kuntien 
liikelaitoksille tarkoitetun 
suosituksen ”Vaikutusten 
ennakko-arvioinnista 
kunnallisessa päätöksenteossa”.

http://shop.kunnat.net/product_details.php?p=2572


LABU osa ennakkovaikutusten arviointia

Kuntaliiton suositus ennakkovaikutusten arvioinnille:

1. Päätösesitysten vaikutusten arviointia ihmisten hyvinvointiin tehtäessä 
päättäjien tulee tarkastella erilaisten vaikutusten arviointia 
samanaikaisesti.

2. Päätösten vaikutusten arviointia on syytä

samanaikaisesti tarkastella ainakin:

• 1) kuntalaisvaikutusten, sis. lapsivaikutusten arvioinnin

• 2) ympäristövaikutusten

• 3) organisaatio- ja henkilöstövaikutusten sekä

• 4) taloudellisten vaikutusten suhteen

► vaikutusnäkökulmia voi olla useita muitakin arvioitavasta asiasta 
riippuen ja näkökulmien sisällä useita ulottuvuuksia

3. Päätösesitysten vaikutusta tulee arvioida sekä

lyhyellä että pitkällä aikajänteellä.



Ennakkovaikutusten arvioinnin 
neljä näkökulmaa 

Kuntalais-
vaikutukset

Ympäristö-
vaikutukset

Organisaatio-
ja henkilöstö-
vaikutukset

Talous-
vaikutukset

• Kunnassa asuvat ihmiset
• Tarkasteltavia palveluja 

käyttävät ja ei-käyttävät
• Muita palveluja käyttävät

• Luonnonvarojen ja energian 
käyttö

• Päästöjen ja jätteiden 
määrä

• Kulutuskäyttäytyminen
• Toimintojen sijoittuminen
• Liikkumis- ja  

liikenneratkaisut

• Viranomaisten väliset 
suhteet

• Viranomaisten tehtävät ja 
menettelytavat

• Luottamushenkilöiden 
toiminta

• Henkilöstö, organisaatio ja 
hallinto

• Kunnan tulo- ja 
menotalous

• Vaikuttavuustieto
• Tilinpäätökset
• Talousresurssien 

käyttö

(Sundquist ja Oulasvirta 2011, 33-35)



Entä ne talousluvut? 
Kuinka yhteensovittamiseen kiinni?



ASIAKKAAT

0-17 v. lapsia         98.400
Syntyneitä v.2016        4.700    

Lapsiperheitä        44.700, 

joista 2.700 perhettä, joissa

3+ alle 7v lapsia  

Perusopetus 500 milj € (50 %)

Asiakasanalyysi
määrä, rakenne, asiakkuuden

syy, asiakkaan todellinen 

tarve, mikä tuki ja palvelu ja 

kuinka ne vastaa tarpeeseen 

Resurssit, 

osaaminen ja 

tuki 
kohdennettava 

asiakastarpeiden 

mukaan

Varhaiskasvatus 240 milj € (24%)

Pohjois-Pohjanmaan 
LAPE-palvelut 2016 Toinen aste 100 milj € (10%)

LS, sijoitukset
45 milj€ (4,5%)

Ehkäisevä sos.työ ja 
avohuolto

25 milj€ (2,5%)

Terveysneuvonta
28 milj€(2,8%)

Lasten ja nuorten 
som.esh 31milj€ 

(3,1%)

Lasten ja nuorten 
psyk 20 milj€ (2 %)

Muu sote
18milj€ (1,8%)

Resurssit
yhteensä
1 mrd €

Sote
16-20 %

Koulu/Vaka
80-84 %

YHTEENSOVITTAVA JOHTAMINEN/ LABU,  esimerkkinä Pohjois-Pohjanmaa
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Lapsi- ja perhepalvelut

Soten perhepalvelut

• Terveysneuvonta (neuvolat)

• Ennaltaehkäisevät palvelut (SHL:n mukainen ja muu 
perhetyö sekä taloudellinen tuki mukaan lukien)

• Suunhoito, alle 18-v

• Perheneuvola ja -kuntoutus

• Sosiaalityö

• Lastensuojelun avohuolto, lasten ja nuorisopsykiatrinen 
avohoito

• Kodin ulkopuolelle sijoitetut, perhehoito, laitoshoito ja 
ammatilliset perhekodit

• Jälkihuolto

• Perheoikeudelliset palvelut, lastenvalvoja

• Nuorten ohjauspalvelut

Sivistystoimen lasten ja nuorten palvelut

• Varhaiskasvatus

• Palveluohjaus ja valvonta

• Perusopetus, lisäopetus, kv-koulu, valmistava opetus

• Nuorisotyö ja nuorten ohjauspalvelut (työllisyyspalvelut)

• Kulttuurilaitokset

• Liikuntapalvelut, -ohjaus ja –neuvonta

• Nuorten työpajat

• Etsivä nuorisotyö
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yhdyspinnat

yhdyspinnat



Kustannuseroja…



Panostusta perustason universaalipalveluihin



Matalan kynnyksen palvelut, erityistason 
palvelut ja vaativan tason palvelut

VIHREÄ

Ennaltaehkäisevä,
hyvinvoinnin 
edistämistoiminta, varhaisen 
tuen toiminta ja palvelut, 
neuvonta ja ohjaus, matalan 
kynnyksen palvelut

KELTAINEN

Lapsi, nuori tai perhe 
tarvitsee tilapäistä tukea tai 
palvelua, perustason palvelut, 
monialaista yhteistyötä ja 
konsultaatiota

PUNAINEN

Raskaat, korjaavat palvelut.
Lapsi, nuori tai perhe 
tarvitsee jatkuvaa/ 
ympärivuorokautista 
palvelua, hoitoa, kuntoutusta, 
terapiaa

€ €€ €€€

Päätösten lapsivaikutusten/ ennakkovaikutusten arvioinnissa jo huomioidaan/ tiedostetaan, 
minkä ”korin” päätöksestä on kyse, mitä ”koria” päätöksellä vahvistetaan 



LABU-työstä Oulussa



Oulun kaupungin lapsibudjetointi -malli

LAPE, Suvi Helanen 2017-2018
Lähde: Oulun kaupunki, Elina Välikangas



Lapsibudjetoinnilla vaikuttavuutta

• Tehokas ja tarkoituksenmukainen 
toiminnan ohjaus  - yhteinen strategia, 
elämänkaari, alueellinen viitekehys ja 
hyvinvointialueet, roolit

• Toiminnan/palveluiden vaikuttavuus -
painopisteenä ennaltaehkäisevät ja 
varhaisen tuen palvelut, Sis. sähköiset 
palvelut, verkostoyhteistyö ja 
monituottajamalli

• Lapsi tai nuori kohtaa vain yhden 
palvelukokonaisuuden ilman 
hallinnollisia rajoja –
elämäntilanne/perheen tilanne 
kokonaisuutena

Lähde: Oulun kaupunki, Elina Välikangas



Hyve vihreä
3 %

Hyve keltainen
6 %

Hyve 
punainen

7 %

Esh keltainen
3 %

Esh punainen
4 %

Siku vihreä
70 %

Siku keltainen
7 %

Siku 
punainen

0,2 %

Oulun lasten ja nuorten toimintamenot 2016

Toimintamenot yhteensä  481,2 M€
10 669 €/alle 18-vuotias 

21.9.2017 Sanna Suistio

Väestötason seuranta 
ja lapsibudjetointi, lapsimomentit

Hyvinvoinnin ja 

terveyden 

edistäminen

vrt. 

tulevaisuudessa 

maakunta vs. kunta 

Lähde: Oulun kaupunki, Elina Välikangas



Mitä hyötyjä LABUsta?



Kokonaisoptimointi

* koko palveluketjujen ja –ohjauksen tarkastelu: yksi lapsi, nuori,perhe –
yhteinen ”asiakkuus” - yhteinen suunnitelma

* vaikutukset resursseihin palvelu-kokonaisuuksien tai muiden toimijoiden 
välillä = YHDYSPINNOILLA

* katse ja huomio 
TOIMIVAAN ARKEEN, 
KASVU- JA KEHITYSYMPÄRISTÖIHIN, 
KOKO PERHEESEEN, 
LAPSEN EDUN ENSISIJAISUUTEEN,
TARPEESEEN PERUSTUVIIN TÄSMÄPALVELUIHIN, YHDYSPINNOILLA



Kehittämisen ideoita ja hyviä kokemuksia



LABUn hyödyt, mikä paranee?

• Talouden tunnusluvut tutummaksi; kolmiportaisuus, ”kolmen korin” 
palveluiden ja kustannusten tarkastelu, kokonaisoptimointi

• Kustannustietoisuus, läpinäkyvyys 
• Tiedolla johtaminen, seuranta, arviointi
• Vaikuttavuus ja ennakoitavuus pitkällä aikavälillä
• Taloudelliset perustelut tulevat esiin, kustannusten kasvun hillintään 

päästään käsiksi
• Perhekeskeisyys, lapsen edun ensisijaisuus, lapsiystävällisyys toteutuu
• Palveluiden ja kustannusten painopiste siirtyy aikaisempaan, 

varhaisempaan vaiheeseen ja aikaisempaan tukeen korjaavista palveluista
• Henkilöstö- ja muiden resurssien käyttö uudella tavalla ja 

painotuksilla mahdollistuu 



LABU-prosessi akatemiassa, 
pilotointi kunnissa ja maakunnassa



LABU-prosessi, akatemiat, kuntien LAPE-työ 2019

Huhti-toukokuu
Kevään akatemia ja kuntatyö: 
talouden vuosikello
 Tilinpäätös ja taloussuunnittelun linjaukset, talousarvioraami
 Välitehtävä:
Soten perhepalveluiden ja sivistyspalveluiden avaaminen  
-> budjettierittely ja ”palastelu vihreisiin, keltaisiin ja punaisiin 
palveluihin ja niiden kustannuksiin (esim. seuraavassa diassa) sekä 
ASIAKASANALYYSI PALVELUISSA (universaalit, yhteiset, vaativat)

-> lapsi- ja perhepalveluiden talousarvioraami

Touko-kesäkuu, elokuu
Lautakuntavaihe: 
 Yhteinen talousseminaari sivi-sote, omat käsittelyt, välitehtävän tekemistä
 Alueelliset lapsi- ja perhefoorumit 

Syys-lokakuu
Syksyn akatemia (1)
 Lapsibudjetin tarkennukset ja täsmennykset
 Välitehtävät kunnissa:
-> indikaattori- ja muu tieto -> mittarit
-> yhteensovittavan, systemaattisen johtamisen tavoitteet: 
ennaltaehkäisevät palvelut / korjaavat palvelut / yhteiset palvelut
-> pilotti-lapsibudjettien valinta

Lokakuu
Kuntien ja kuntayhtymien eri toimielimet
 Välitehtävän tekemistä
 Alueelliset lapsi- ja perhefoorumit 
 MAAKUNNAN HYVINVOINTISOPIMUS (yhteensovittava johtam.)

Marras-joulukuu
Syksyn akatemia (2) : lapsibudjetti 
(pilottien esittelyt)
 Kunnan ja kuntayhtymän toimielimet: käsittely ja hyväksyntä

Tammi-helmikuu
Suunnitteluvaihe

Maaliskuu
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Lautakunnat ja 
johtokunnat 

Käyttösuunnitelmien 
hyväksyminen alkavalle 
vuodelle

Johtokunnat hyväksyvät 
lopulliset talousarviot

Talousarvio strategian toteuttajana, vuosikello    (soveltaen esimerkkinä Oulun kaupunki)

KH+KV Talousarvion 
valmistelun linjaukset 
seur. vuodelle, seminaariKH 

yhteenveto hallintokunta-vaiheesta

KV 
yhteenveto hallintokunta-vaiheesta 

KH budjettiriihi

KV 
suunnitteluohje tiedoksi

lautakuntien ja 
johtokuntien 
ta-esitykset

KV vero-
päätös 

KV 
TA2020 ja

TS2021-2022 

Suunnit-
teluohje, 

raami

KH 

KJ  
TA-esitys

TP2019
KH
Ja 

LTK:t

TP2019
KV 

KH 
TA-esitys 

Alueellisten 
yhteistyöryhmien 

lausunnot

VÄLITP.
KH ja  KV 

Kuntalaisten ja 
päättäjien 

kannanottoja 
kj-esitykseen

KH+KV 
Talousarvioseminaari
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Lautakuntien omat ja 
yhteiset seminaarit

SIVI-SOTE/ LABU



Kuntalaisten hyvinvointi (sis. LABUn) kunnan 
toiminta- ja taloussuunnittelun vuosikellossa

Hyvinvointinäkökulman 
huomiointi 

talousseminaareissa ja 
talousarvion valmistelussa

MAAKUNNAN 
HYVINVOINTISOPIMUS

Hyvinvointinäkökulman 
sisältävän talousarvion ja 

-suunnitelman ja 
hyvinvointikertomuksen 

hyväksyntä

Hyvinvointitiedon koonti, tulkinta 
ja johtopäätökset

Hyvinvointinäkökulma 
mukana kunnan 
tilinpäätöksessä, 

arviointikertomuksessa ja 
talousarvion 

suunnitteluohjeissa
Hyvinvointikertomus -> 
Hyvinvointisuunnitelma

hyvinvointikertomus.fi

http://www.hyvinvointikertomus.fi/


Kevään akatemia
LABU-välitehtävä kunnille
 Kunnan talouden vuosikello: Tilinpäätös ja taloussuunnittelun linjaukset, talousarvioraami

Välitehtävä:

1. a) Kunnan (kuntayhtymän) soten perhepalveluiden ja sivistystoimen lasten ja nuorten 
palveluiden avaaminen   

b) Em. palveluissa yhdyspintojen tunnistaminen ja kuvaaminen

2. Budjettierittely: em. palveluiden edellisvuoden tilinpäätös ja kuluvan vuoden talousarvio

3. Em. palveluiden ”palastelu” vihreisiin, keltaisiin ja punaisiin palveluihin ja niiden kustannuksiin 
(esim. 

4. ASIAKASANALYYSI PALVELUISSA (universaalit, yhteiset, vaativat)

Tehtävän myötä muodostuu

-> lapsi- ja perhepalveluiden talousarvioraami
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Syksyn akatemia (1)
LABU-välitehtävä kunnille
 Lapsibudjetin tarkennukset ja täsmennykset

Välitehtävät kunnissa:

1. Kootaan lanupe-palveluiden osalta käytettävissä oleva indikaattori- ja muu tieto -> 
luodaan niistä mittarit, ellei niitä jo ole

2. Sovitaan yhteensovittavan, systemaattisen johtamisen tavoitteet: 

• Ennaltaehkäisevien

• korjaavien ja 

• yhteisten palveluiden osalta

3. Valitaan mahdolliset pilotti-lapsibudjettikohteet kunnassa
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Syksyn akatemia (2) 
Kuntien lapsibudjettien (pilottien) esittely

Kunnan ja kuntayhtymän toimielimet: 

1. Lapsibudjettipilottien käsittely ja hyväksyntä

2. Seuranta ja arviointi

3. Jatkosuunnitelmat, labun hyödyntäminen
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LABUn jatkotyöstä

VNK TEAS-rahoitus Lapsibudjetoinnin selvitykselle, 
02/2020 asti
NHG, Kuntamaisema ja Lastensuojelun keskusliitto 
monipuolinen joukko asiantuntijoita sekä pilottikuntia 

ja -alueita
LAPE-Akatemia, alueelliset lapsi- ja perhefoorumit, kuntien 

ja kuntayhtymien välitehtävät ja pilotit LAPEn
siltausvuonna 2019

Kustannus-, vaikuttavuus- ja käyttökokemustiedon keruu 

– kansallinen yhdenvertaisuus ja vertailtavuus
Juurtuvat ja pysyvät toimintatavat kunnissa, 

kuntayhtymissä ja maakunnissa

Sovellukset kaikkien väestö-/ ikäryhmien palveluihin
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Kiitos! 

suvi.helanen@pohjois-pohjanmaa.fi

p. 040-6854042

www.stm.fi/lapeakatemia

#lapeakatemia #tulevaisuudentahdissa
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