Lasten hyvinvoinnin ja oppimisen asialla

Muutosta lapsi- ja
perhelähtöiseen suuntaan!
LAPE 2015 – 2018 tuloksia

MIKSI LAPE –muutosohjelma ?
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

Lapsenoikeusperustainen
hallinto ja päätöksenteko
ÝK:n lapsen
oikeuksien
sopimus
ratifioitiin

1991

LLapsiasiavaltuutettu
ja
lapsiasianeuvottelu
Kunta (STM-> OM)

2003-2007

Lapsille sopiva
Suomi –
raportti (2005)
STM

2007-2011

Lasten, nuorten
ja perheiden
hyvinvoinnin
politiikkaohjelma
(OKM-nuoriso)
Oma minry
Kaikki ministeriöt
I LANUPO (OKM)

KASTE I – STM
OKM koulu mm.
erityisen tuen
kehitystyö

Lapsi- ja perhelähtöiset
palvelut (SI-So-Te)
2011-2015

2015-2019

Valtioneuvoston
Lapsi - ja
nuorisopoliittinen
ohjelma
(OKM-nuoriso)
II LANUPO

Kärkihankkeet
LAPEmuutosohjelma
OKM (koulu)+
STM
Oma minry

KASTEII- STM
Toimiva
lastensuojelu –
työrymä (2015)
OKM: koulu OPS
kehitystyö
varhaiskasvatusL

lisäksi
Nuorisotakuu ja
NEET
Tasa-arvoinen
peruskoulu
Kulttuuria arkeen
Nupo- ohjelma

2020

Kansallinen
lapsistrategia
2040

Tulonsiirrot,
perhevapaauudistus,
työ ja perhe /STM

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

LAPE valmistelu
2015-2016
Maakunnalliset
kehittämishankkeet
2017-2018

LAPEmuutosohjelman
jatko ja
juurruttaminen
2019
LAPE-akatemia

Lapsistrategia
Hallitusohjelma
tukee si-so-te
yhteistyötä
LAPE jatkuu

2020-2023

Sivistys- , sosiaali- ja terveystoimi, järjestöt, seurakunnat = verkostot

1. Lapsen
oikeuksia
ja
tietoperustaisuutta
vahvistava
toimintakul
ttuuri ja
johtaminen
2. Lapsija perhelähtöiset
palvelut
ja tuki

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
Lasten ja vanhempien NUORTEN
vuorovaikutussuhteet
TERVEYDEN,
paranevat
HYVINVOINNIN JA
Yksinäisyys vähenee OPPIMISEN
Kiusaaminen vähenee
YHDENVERTAISUUS
Kouluun kiinnittyminen
vahvistuu
Eli ihmissuhteet
vahvistuvat ja
kasvuyhteisöt
kannattelevat

SOTE-KUSTANNUSTEN KASVUN HILLINTÄ
Kun painopiste siirtyy varhaiseen tukeen
Ja lastensuojelun ja lastenpsykiatrian tarve
sekä vaikeat huoltajuusriidat vähenevät(

YK:n lapsen oikeuksien sopimus eettisenä perustana

Onko muutos liikkeellä?
Oikeaan suuntaan?
Peruspalveluiden verkostointi lähelle perhettä - perhekeskus
Varhaiskasvatus ja koulu hyvinvoinnin tukena
Erityispalvelut yhdessä lähelle peruspalveluita ja
kasvuympäristöön
Toimintakulttuurin ja johtamisen uudistuminen

Onko LAPE-muutos liikkeellä? Suunta?
Muutos on liikkeellä oikeaan suuntaan koko maassa
• Valinta alueellisesta, rakenteita/verkostoja edellyttävästä,
kansalliseen tukeen ja vertaisoppimiseen nojaavasta muutostyöstä
osoittautui toimivaksi
• Myös strategioihin ja suunnitelmiin dokumentoitua muutosta
• Maku- sote ”maalin” siirtyminen toi vaikeusastetta
Si- So-Te – rajat ylittävä muutostyö edennyt kaikilla alueilla vaikkakin
vaihtelua on runsaasti; osin pisteittäistä
Varhaisen tuen ja vanhemmuuden tuen vahvistumisesta on monia
merkkejä; käänteen kynnyksellä?
• Perhekeskustoimintamalli koettu toimivaksi ja siihen sitouduttu
• Kuntien sosiaalityön panostukset, kotipalvelun tilastot,THL sotearviointitieto
• Näyttöön perustuvien menetelmien leviäminen

Lapset puheeksi- näyttöön perustuva menetelmä levinnyt laajasti tukea
lapsen ja perheen tarpeisiin räätälöivänä toimintamallina (ITLA jatkaa)
Lastensuojelun tiimityön mall lisännyt asiakas ja työntekijätyytyväisyyttä

Lapsivaikutusten arviointi – kysyntä vahvistunut ja osaaminen
pisteittäisesti, lapsibudjetointiin suuri kiinnostus, lasten osallistumisen
kysyntä myös so-te - toimessa
Kuntien haaste: ”investoidako” varhaiseen tukeen vai lastensuojelun
laatuun?
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MITEN KUSTANNUKSET JAKAUTUVAT SI-SO-TE?
Lapsibudjetoinnin pilotti –
lasten ja perheiden palveluiden kokonaiskustannukset
Pohjois-Pohjanmaalla 2015 = 1 miljardi
Sivistyspalvelut
(vaka,
perusopetus,
toinen aste)

16%sote
84%=si

Lasten ja
perheiden sotepalvelut
2015 = 1 miljardi josta
840 miljoonaa
sivistyspalvelut
160 miljoonaa sote
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Ulkoinen arviointi kertoi vahvasta sitoutumisesta
Strategisella tasolla LAPEn tavoitteet jaetaan laajasti ja niiden
katsotaan vastaavan hyvin tunnistettuihin lasten, nuorten ja perheiden
palveluiden kehitystarpeisiin.

Hankkeiden edistämistä ovat tukeneet erityisesti hanketyössä mukana
olevien henkilöiden korkea motivaatio ja sitoutuminen
Rahoitetut maakunnalliset kehittämishankkeet vastaavat laajasti ottaen
hyvin kärkihankkeelle asetettuihin yhteisiin ja tavoitteisiin ja päämääriin.

LAPEn suunnittelu tapahtui STM:n vetoisesti, mistä johtuen sisältö
painottui sosiaali- ja terveystoimen puolelle. Hidastanut si-sote integraation liikkeellelähtöä mutta tilanne parantui koko ajan..
LAPE on hyvin laaja ja kaikkien tavoitteiden saavuttaminen
hankeaikana ei ollut lähtökohtaisestikaan realistista. Tavoitteena
kokonaisvaltaisen lapsi- ja perhepalveluiden sekä toimintakulttuurin
muutoksen käynnistäminen – vaikuttavuus tähtäin vuodessa 2025
Hankkeen integroituminen sote- ja maakuntavalmisteluun on
vaihdellut maakunnittain merkittävästi
Muutosagenttien hyöty on vaihdellut maakunnittain – suurinta se on
ollut niissä maakunnissa, joissa muutosagentin rooli ja työnjako
suhteessa maakunnalliseen hankkeeseen on ollut selkeä ja hyvin
määritelty.
.

> Lisää >
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Lapsen hyvinvointi syntyy kasvuyhteisöissä – kotona, koulussa,
varhaiskasvatuksessa, kaveripiirissä
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LAPE 2019 keskittyy si-so-te johdon valmennukseen
LAPE- Akatemia valmentaa si-so-te-järjestö- srk johtoa
Johtamisen välineet
• Yksi lapsi – yhteinen tilannekuva eli asiakassuunnitelmien jakamisen sähköiset
välineet si-so-te rajan yli https://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/tyoryhmakansallinen-palvelu-kokoamaan-lapsi-ja-perhepalvelujen-asiakastiedot-yhteen
• Lapsibudjetointi (TEAS) NHG vetää 3/2020 valmis https://stm.fi/artikkeli//asset_publisher/selvitys-lapsibudjetoinnista-kaynnistynyt
• Tietopohja (THL): uutena pienten lasten ja heidän vanhempiensa
hyvinvointitieto, lasten väkivaltakokemukset, sijoitettujen lasten
palvelukokemukset

Palveluiden ja tuen uudistumisen tuki
•
•
•
•

Lastensuojelun tiimityön mallin koulutus etenee koko maassa (THL)
Perhekeskusverkostointi ja kehittämisen tuki alueille (THL)
OT-keskuksia valmisteleva työryhmä (STM) sekä VIP- verkosto (OPH)
Peruskoulun tulevaisuustyö ja varhaiskasvatuslain toimeenpano (OKM; OPH)

Kansallinen johto 2019
• STM+OKM (2.6 htv); THL – tulossopimus ja uutena OPHkoordinaattori (1 htv)

Alueellinen työ 2019
• LAPE-Muutosagentit (19)
•
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Sivistystoimen kunta-agentit /5,5 htv; YTA-alue ja ruotsinkielinen)

6/1

VAHVAA SITOUTUMISTA MAAKUNTIEN ALUEILLA JA KUNNISSA
14 maakunnan alueella osoitettu omia henkilöstöresursseja
LAPE työn jatkoon 2019 ja osin myös 2020
• Perhekeskus, lastensuojelu, OT- keskus
• Osa määräaikaisia, osa toistaiseksi,

12 maakunnan alueella on jo muutettu hankeajan työryhmä
alueen LAPE-yhteistyöryhmäksi, jolla mandaatti sote- yhtymältä
(5). maakunnan liitolta (2) tai suoraan kunnilta (5)

7 maakunnan alueella tekeillä tai on jo lasten ja nuorten
hyvinvointisuunnitelma
• Maakuntien HYTE-ryhmillä tärkeä rooli
• Sivistystoimen edustuksessa puutteita
Muutostyön jatkumista alueella v. 2020 pitää varmana tai hyvin
todennäköisenä 13 agenttia, melko todennäköisenä 3 ja melko
epävarmana 3
Mitä odotetaan 2020: resurssia kansalliseen ja alueelliseen
koordinaatioon sekä STM+OKM yhteistä linjaa edelleen
Lähde: LAPE-muutostyön tilanne maakuntien alueella/
agenttikysely 2.5.2019
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LAPE-akatemian odotettu tulos maakunnan alueella 2019

yhteinen lapsi- ja perhelähtöinen tahtotila
lisääntynyt ymmärrys yhteisestä si-sote –
toimintaympäristöstä, lasten nuorten ja perheiden tarpeista
ja yhteisistä voimavaroista (ml. Järjestöt, seurakunnat)
verkostomaisen johtamisen toimintamallit ja linjaukset
kullakin alueella (yhdyspinta-rakenteet)
sivistystoimen ja soten rajat ylittävät tavoiteasettelut, jotka
näkyvät strategioissa, hyvinvointisuunnittelussa ja kertomuksissa, yhteisinä toimintamalleina ja
sopimusmenettelyinä kuntakohtaisesti ja alueellisesti
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Oppeja ja jatkokehityksen tarpeita vuodelle 2020->
Sote-valmistelun jatkuessa: lapset, nuoret, perheet –asiakasryhmän
palveluiden kokonaisuuden johtaminen ja yhdyspintatyön (si-so-te)
alueellinen tuki integroitava mukaan. Verkostojen kokoaja alueilla tarvitaan
myös 2020.
Sote – ja lainsäädäntö ym valmisteluun
•
•
•
•

Perhekeskustoimintamallin vakiinnuttaminen ja sähköinen peke
Lastensuojelun laatusuositus (25 asiakkaan raja) ja tiekartta tiimimalliin
OT-keskus – jatko: etenkin sosiaalihuollon osalta
perheen kokonaisuuden ja vanhempien tuki on avain lasten eriarvoisuuden
vähentämiseen = vanhempien eli aikuisten palvelut!
• Lasten ja nuorten palveluiden jatkumo tiiviiksi

Kunta-sote taloushallinnon kansallisen infran (JHS, tietopaketit)
mahdollistettava lapsibudjetointi ja ulotettava toimintamalli myös valtion
budjettiin
Lapsivaikutusten arviointi vaatii kansallista tukea – miten valtiolla? (IVA,
EVA)
STM ja OKM yhteistyörakenteet tarpeen, jatkossa myös TEM mukaan;

Ammattilaisten osaamisen uudistuttava: perustutkintoihin si-so-te
yhteistyöhön sekä asiakkaan kohtaamiseen/osallistamiseen
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Elämänkaarista ja strategista näkökulmaa

LAPE- muutostyön lähestymistapaa voi soveltaa
muihinkin ihmis – tai väestöryhmiin kuin lapsiin, nuoriin ja
perheisiin (työikäiset, ikäihmiset) > ihmislähtöisyys
• yhdyspintaverkostot - verkostojohtaminen
• perhekeskus –konsepti – palvelukokonaisuus
• yksi lapsi > yhteinen tilannekuva> yhteinen
toimintasuunnitelma
• elämänkaarinen johtaminen ja ohjaus
• Lapsibudjetointi -> väestölähtöinen budjetointi

LAPE-työn ja HYTE-työn integrointi jatkossa tiiviimmäksi
Kansallinen lapsistrategia – valmistelu on omaksunut
(LAPE) lapsi- ja perhelähtöisten palveluiden sekä lapsen
oikeusperustaisen hallinnon ja johtamisen ajattelun

LAPE- rakenne antaisi toimivan konseptin
lapsistrategiatyön jalkauttamiseen myös alueille ja kuntiin

15

17.6.2019

Lasten ja perhepalvelujen bruttokustannukset
Pohjois-Pohjanmaalla 2015 – lapsibudjetoinnin pilotti

16%

84%

Sivistyspalvelut
(vaka, perusopetus,
toinen aste)
Lasten ja perheiden
sote-palvelut

2015 = 1 miljardi josta
840 miljoonaa sivistyspalvelut = kunta
160 miljoonaa = sote= maakunta
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LAPE MUUTOSTYÖN KOKONAISUUS ->
Tavoite 2025

Siltaus 2019
Miten muutosta
tehdään?
2015-2018

1. Lapsen
oikeuksia ja
tietoperustaisuutta
vahvistava
toimintakulttuuri
2. Lapsija perhelähtöiset
palvelut
YHDESSÄ
HYVÄÄ ARKEA
LÄHELLÄ
Lasten, nuorten ja
vanhempien
osallisuus
STM&OKM
THL & OPH

Kunnat
Seurakunnat ja
järjestöt

Kehittämiskokonaisuudet
2015-2018
-Perhekeskustoimintamalli verkostoi

palvelut ja tarjoaa kohtaamispaikkoja
koko maassa
-Koulu ja varhaiskasvatus
hyvinvoinnin tukena 12 alueella
-Erityispalvelut verkostoituvat ja
tulevat lähemmäksi arkea (16
aluetta):
- Toimintakulttuuri lapsen oikeus ja
tieto-perustaiseksi (11 aluetta)
-Kansallinen

työ 2015-

2018
-Hyvinvoinnin seurannan
tietopohja laajenee ja syvenee
(THL)
-Kasvun tuki – näyttöön
perustuvan vanhemmuuden tuen
”työkalupakki” (ITLA)
- Verkostojohtaminen:
Yhdyspintaselvitys: Sivistystoimisote; maakunta- kunta
-Ammattilaisten osaamisen
uudistaminen (OKM+STM)
-Lapsenhuoltolain uudistus (OM)
tukee sovinnollisuutta
-Kohti yhteistä lapsikäsitystä
17 17.6.2019
julkaisu

Kansallisen
lapsistrategian
pohjustus-> valmistelu
Kansallinen johto sekä
tuki maakuntien alueille
myös sivistystoimeen
(STM, OKM, OPH, THL)
LAPE- Akatemia - sisote
johtamisen tuki

2020KANSALLINEN
LAPSI
STRATEGIA
1.
Lapsi-

Johtamisen välineet
- Yksi lapsi – yhteinen
tilannekuva
- Lapsibudjetointi (TEAS)
- Tietopohja (THL)

ja
perhelähtöinen
toimintakulttuuri
palveluissa

Peruskoulun tulevaisuustyö ja varhaiskasvatuslain
toimeenpano

2.

Perhekeskustoimintamalli
n vakiinnuttaminen (THL)
Perheet keskiöön
/järjestöt/STEA)
Lastensuojelun tiimimalli
koulutus (THL) koko maa
OT –keskus työryhmä +
VIP verkosto (STM,OKM)
ITLA: näyttöön perustuva
menetelmät;
vanhemmuuden tuki

+

Lasten läheiset
ihmissuhteet
vahvistuvat
Lähiyhteisöt
kannattelevat
kotona,
koulussa,
varhaiskasvatuksessa
harrastuksissa
Hyvinvoinnin ja
oppimisen
yhdenvertaisuu
s lisääntyy

Lapsen oikeus
perustainen
hallinto ja
päätöksenteko
=
Kohti lapsi ja
perhemyönteistä
Suomea

Perheiden omat
voimavarat
vahvistuvat
Kustannusten
kasvu hidastuu
kun korjaavien
palveluiden
tarve vähenee

Hankejohtaja, LAPE ohjausryhmän
puheenjohtaja (STM),
VTL, YTT (h.c)
Maria Kaisa Aula
mariakaisa.aula@stm.fi

@AulaMK
#lapemuutos

