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Lähtökohdat Sipilän hallituksen ohjelmassa 

 
 ”Suomalaiset voivat paremmin ja kokevat pärjäävänsä erilaisissa 

elämäntilanteissa. Jokainen ihminen kokee voivansa tehdä valintoja ja 
ottaa vastuuta” (Hyvinvointi 10 vuoden tavoite) 

 Hallituskauden tavoite : ”Lasten ja perheiden hyvinvoinnin ja 
omien  voimavarojen vahvistaminen” 

  Lapsi ja perhepalveluiden muutosohjelma välineenä tähän 
 Palvelut järjestetään ja johdetaan lapsi- ja perhelähtöisesti 

hallintorajat ylittäen. Vahvistetaan vanhemmuutta ja matalan 
kynnyksen palveluita. Lähtökohtana lapsen etu ja perheiden 
monimuotoisuus. 

 

 Kytkeytyy muihin kärkihankkeisiin  
– Sote, Tulevaisuudenkunta, Asiakaslähtöisyys, Digitalisaatio, 

Kokeilukulttuuri,  

– OKM: lastenkulttuuri, perusopetus/liikuntaa koulupäivään, nuorisotakuu 

 

  Rahoitus 40 milj.  hallituskauden aikana 



LAPE toiminta-ajatus 

 

 

 LAPE on hallituksen kärkihanke jossa teemme pysyvää 

muutosta  

– kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita sekä  

– lapsen oikeuksia vahvistavaa toimintakulttuuria  

– lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin sekä  

– heidän omien voimavarojensa vahvistamiseksi 

 

– Tulevaisuuden kunnan ja itsehallintoalueen toimintaympäristöön 

– Ottaen huomioon kustannusvaikuttavuuden ja niukkenevat 

resurssit 



Lapsen oikeudet  

ja lapsen etu  

Perheiden 

monimuotoisuus 

 Voimavarojen 

vahvistaminen 

Lapsi- ja 

perhelähtöisyys 
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Muutosta ohjaavat periaatteet 



Kansallinen ohjaus, 

lainsäädäntö ja 

johtaminen  

: 

Kumppanuudet 

ja verkostot 
 

 

 
 

Digitalisaation mahdollisuudet Hankkeista pysyvään muutokseen 

Lasten, nuorten 

ja vanhempien 

osallistuminen  
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MUUTOKSEN LÄHTÖKOHTIA 

Kunta-

itsehallinto

alue 

Yksi asiakas- 

Yksi tieto- 

 

 

Yksi suunnitelma 

Monitoimijainen 
 

 

 

Palvelu 

ekosysteemi 



Kansallinen ohjaus, 

lainsäädäntö ja 

johtaminen  
 

Toimintakulttuuri, arvot 

 
Ammattilaisten osaaminen 

Palveluiden 

yhteensovitus  

lapsi ja perhelähtöisiksi 

Painopiste yleisiin 

palveluihin sekä 

 

 
 

varhaiseen tukeen ja 

hoitoon 
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MITEN MUUTOSTA TEHDÄÄN? 

Kansallinen ohjaus, 

lainsäädäntö 

 johtaminen 



Tieto – ja lapsen oikeus 

perustainenpäätöksenteko 

Valtio, itsehallintoalue 

kunnat 

Kansallinen ohjaus, 

lainsäädäntö ja muu 

johtaminen uudistuu  

Ammattilaisten 

koulutuksen ja työ- 

menetelmien uudistus 

Kaikki lasten, nuorten ja perheiden 

palvelut  sovitetaan yhteen  

lapsi- ja perhelähtöiseksi  integroiduksi 

palvelujen kokonaisuudeksi 

Oikea-aikainen palvelujen saatavuus 

paranee.  

Painopiste siirtyy korjaavista palveluista 

kaikille yhteisiin yleisiin ja 

ennaltaehkäiseviin palveluihin sekä 

varhaiseen tukeen ja hoitoon 

1. Lapsen oikeuksia 

vahvistava toimintakulttuuri 
2. Lapsi- ja perhelähtöiset 

palvelut 
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Miten muutosta tehdään? 



 

• käyttöön päätösten lapsivaikutusten arviointi 

• välineet lapsilähtöiseen budjetointiin 

• välineet lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja palveluiden 
seurantaan 

• lapsiystävällinen kunta toimintamalli 

• johdetaan lapsi ja perhepolitiikkaa hallinnonalarajat 
ylittävästi 

• määritellään teoreettinen perusta ja  yhteinen 
lapsikäsitys 

 

• sote- kunta –uudistus, asiakaslähtöisyys, tiedon 
siirtyminen 

 

• muut toimenpiteet määritellään myöhemmin 
(VNP, parlamentaarinen valmistelutyö) 

 

 

Kansallinen ohjaus, 

lainsäädäntö ja muu 

johtaminen   

 

• ammattilaisten koulutussisällöt uudistetaan  

• täydennyskoulutusta lasten, nuorten ja 
vanhempien kohtaamiseen 

•  näyttöön perustuvien varhaisen tuen ja hoidon 
sekä vanhemmuustaitojen ohjaamisen 
"työkalupakit" ammattilaisille.  

Ammattilaisten 

koulutus ja työ- 

menetelmät  

1.    Lapsen oikeuksia vahvistava toimintakulttuuri Onnistuminen  

2019 – 2025 

 
Lasten, nuorten ja 
perheiden 
hyvinvoinnissa 
 
• omat voimavarat, 

elämänhallinta sekä 
osallisuuden ja 
kohdatuksi tulemisen 
kokemukset ovat 
vahvistuneet 

 

• erilaisten lasten ja 
monimuotoisten 
perheiden 
yhdenvertaisuus 
lisääntyy  - 
eriarvoisuus vähenee 

 

Kustannuksissa 
 

• huomattavia 

kustannussäästöjä 

vähentämällä 

korjaavien 

palveluiden tarvetta ja 

huoltajuuskiistoja 

•  vastattu 

kustannusvaikuttavas

ti asiakkaiden 

palvelutarpeisiin 

vähenevien 

resurssien oloissa 
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Tieto – ja lapsen oikeus 

perustainen  

päätöksenteko 

Valtio, itsehallintoalue 

kunnat 



 

 

• valtioneuvoston periaatepäätös keväällä 
2016 

• maakunnalliset muutosohjelmat/kokeilut 
2017 -2018 alusta,  

• verkostoidaan matalan kynnyksen tukea 
(perhekeskusmallin kehitystyö) 

• Lastensuojelu ja muut erityistason palvelut 
asiakkaiden tarpeiden mukaisiksi 

• toimiva vaativien palveluiden kokonaisuus 
(osaamis- ja tukikeskukset) vaikeasti 
oireileville lapsille ja nuorille 

 

Kaikki lasten, nuorten ja 

perheiden palvelut on 

sovitettu yhteen  

lapsi- ja perhelähtöiseksi  

integroiduksi palvelujen 

kokonaisuudeksi 
 

 

• tuetaan kuntia voimavarojen suuntaamisessa 
ennaltaehkäiseviin ja vanhemmuutta tukeviin 
palveluihin  

• vanhemmuuden tuen sähköiset työkalut  

• lasten huomioiminen vanhempien palveluissa 

•  erotilanteen palveluilla vahvistetaan 
sovinnollisuutta 

•  varhaiskasvatus ja koulu  lapsen hyvinvoinnin 
tukena mm. kiusaamisen ehkäisyä ja 
puuttumista tehostetaan, koulun 
toimintakulttuurin muutosta tuetaan 

• selvitetään nuorten palveluiden 
kehittämistarpeet 

• viedään käytäntöön perheystävällisen 
työpaikan toimintamallia  

Oikea-aikainen palvelujen 

saatavuus on parantunut.  

Painopiste  korjaavista 

palveluista kaikille yhteisiin 

yleisiin ja 

ennaltaehkäiseviin 

palveluihin sekä varhaiseen 

tukeen ja hoitoon 

Onnistuminen  

2019 – 2025 

 
Lasten, nuorten ja 
perheiden hyvinvoinnissa 
 
• omat voimavarat, 

elämänhallinta sekä 
osallisuuden ja 
kohdatuksi tulemisen 
kokemukset ovat 
vahvistuneet 

 

• erilaisten lasten ja 
monimuotoisten 
perheiden 
yhdenvertaisuus 
lisääntyy. Eriarvoisuus 
vähenee 

 

Kustannuksissa 
 

• huomattavia 

kustannussäästöjä 

vähentämällä korjaavien 

palveluiden tarvetta ja 

huoltajuuskiistoja 

•  vastattu 

kustannusvaikuttavasti 

asiakkaiden 

palvelutarpeisiin 

vähenevien 

määrärahojen oloissa 

 

2. Lapsi- ja perhelähtöiset palvelut 
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Mitä tavoitellaan? 

2019 – > 2025 

 
Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnissa (2025) 
 
• omat voimavarat, elämänhallinta sekä osallisuuden ja 

kohdatuksi tulemisen kokemukset ovat vahvistuneet 

 

• erilaisten lasten ja monimuotoisten perheiden yhdenvertaisuus 
lisääntyy. Eriarvoisuus vähenee. 

 

Kustannuksissa 2019 
 
• huomattavia kustannussäästöjä vähentämällä korjaavien 

palveluiden tarvetta ja huoltajuuskiistoja 

•  vastattu kustannusvaikuttavasti asiakkaiden palvelutarpeisiin 

vähenevien määrärahojen oloissa 
 



Onnistuminen  

2019 – 2025 
 

Lasten, nuorten ja 
perheiden 
hyvinvoinnissa 
 

• omat voimavarat, 
elämänhallinta sekä 
osallisuuden ja 
kohdatuksi 
tulemisen 
kokemukset ovat 
vahvistuneet 

 

• erilaisten lasten ja 
monimuotoisten 
perheiden 
yhdenvertaisuus 
lisääntyy  - 
eriarvoisuus 
vähenee 
 

Kustannuksissa 
 

• huomattavia 

kustannussäästöjä 

vähentämällä 

korjaavien 

palveluiden tarvetta 

ja huoltajuuskiistoja 

•  vastattu 

kustannusvaikuttav

asti asiakkaiden 

palvelutarpeisiin 

vähenevien 

resurssien oloissa 

 

Indikaattorit 

 

 

 

Muutos-

kokonai-

suudet: 

 

 

1. Lapsen 

oikeuksia 

vahvistava 

toiminta-

kulttuuri 

 

 

 

2. Lapsi- ja 

perhe-

lähtöiset 

palvelut 

 

 

 

 

TAVOITE 2025 

• Lasten (alle 18 v) ja vanhempien välinen 

vuorovaikutus on parantunut  

• Lasten (alle 18 v)  yksinäisyys vähenee 

• Jokaisella lapsella on vähintään yksi turvallinen ja 

pysyvä aikuissuhde 

• Kiusaaminen vähenee  

• Jokaisella lapsella/nuorella on harrastus 

• Koulupudokkuus vähenee 

• Lasten ja nuorten kiinnittyminen kouluun 

vahvistuu 

• Lasten kokema väkivalta vähenee 

• Vanhempien päihde- ja mielenterveysongelmien 

aiheuttamat haitat lapsille vähenevät 

• Vanhempien erojen aiheuttamat haitat lapsille 

vähenevät 

• Lasten, nuorten ja vanhempien kokemus 

osallisuudesta palveluissa paranee 

• Perheystävällisten toimintamuotojen käyttö 

työpaikoilla lisääntyy ja vanhempien kokema 

työkuormitus vähenee 

• Korjaavien palvelujen kustannusten kasvu on 

pysäytetty kokeilukunnissa ja alueilla vuoden 2019 

tilinpäätöksessä  

• Korjaavien palvelujen kustannukset ovat laskeneet 

vuoteen 2025 mennessä valtakunnallisesti yli 10 % 

vuoden 2014 tasosta 



Muutosohjelman eteneminen 
 Luonnos hankesuunnitelmaksi julkaistaan 11.1.2016 STM:n verkkosivuilla sekä 

otakantaa.fi –sivuilla 

 Luonnosta voi kommentoida 4.2 asti otakantaa.fi-sivuilla 

 Projektiryhmä käsittelee luonnosta 12.1.2016 

 Ohjausryhmä käsittelee luonnosta 19.1.2016 

 Lasten ja nuorten mielipiteiden selvittämistä tehdään erikseen (esim. vaikuttajaryhmät) 

 HYTE-ministeriryhmä käsittelee tammikuun lopulla 

 Syvennetään eri osa-alueiden suunnitelmia 

 

SUUNNITELMAN HYVÄKSYMISEN JÄLKEEN ALKAA TOIMEENPANO 

 Keväällä maakuntakierros ja tilannearviot 

 Valtioneuvoston periaatepäätös muutoksen suunnasta kevät 2016 

 Alueellisten pilottien ja muutoksen tuen tarkempi valmistelu kevät 2016 

 Muutosagentti-valmistelu kevät 2016 

 Maakuntakohtainen muutoksen tuki – haku loppukevät 2016 

 Alueelliset pilotit ja muutosohjelmat käynnistyvät 2017- 

 Otetaan tulokset huomioon ja tehdään valtioneuvostotason linjaukset 2018-2019 

 Varmistetaan jatkuvuus 2019 jälkeen: parlamentaarista valmistelua 
valtioneuvostotason lapsi- ja perhepolitiikan suunnasta 


