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LAPE: lasten hyvinvoinnin ja oppimisen asialla

Yhdessä kohti aitoa lapsi- ja 
perhelähtöisyyttä – kokemuksia LAPE-
muutosohjelmasta ja työn jatkumisen 
askelmerkit vuonna 2019
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”LAPE 2.0” 
2019-2024:

Pysyvä muutos

Hyvinvoiva lapsi 
oppii ja kasvaa

Sopivaa tukea

oikeaan aikaan

Lapsen ja 
nuoren 

arkiympäristöön

Kohti 
lapsiystäväl-

listä kuntaa ja 
maakuntaa

Miten muutosta 
tehdään?

2015-2018

1. Lapsen oikeu-
ksia ja tietoperus-
taisuutta
vahvistava 
toimintakulttuuri

2. Lapsi-
ja perhelähtöiset 
palvelut

YHDESSÄ
HYVÄÄ ARKEA 
LÄHELLÄ

Uusi kunta ja 
maakunta

Seurakunnat ja 
järjestöt

Ohjaus 

STM&OKM

Toimeenpanon 
tuki THL 

Tulokset 2025

Hyvinvoinnissa ja 
oppimisessa
• omat voimavarat, 

elämänhallinta sekä 
osallisuuden ja 
kohdatuksi 
tulemisen 
kokemukset ovat 
vahvistuneet

• erilaisten lasten ja 
monimuotoisten 
perheiden 
yhdenvertaisuus 
lisääntyy.  

Kustannuksissa
• kustannussäästöjä 

vähentämällä 
korjaavien 
palveluiden tarvetta 
ja huoltajuuskiistoja

• vastattu 
kustannusvaikuttava
sti asiakkaiden  sote
palvelutarpeisiin

Lasten läheiset 
ihmissuhteet 
vahvistuvat ja 
kannattelevat 
lähiyhteisöt 

kotona, 
koulussa, 
varhais-

kasvatuksessa, 
harrastuksiss

Kehittämiskokonaisuudet 
2015-2018

-Perhekeskustoimintamalli verkostoi 
palvelut 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)

- Lapsiystävällinen maakunta – ohjeistus
-Luo luottamusta -koulutus 
-Lapsivaikutusten arvioinnin pilotit ja koulutus,
-Lapsibudjetoinnin pilotti ja vaikuttamistyö,
-Perheystävälliset työpaikat 

Kansallinen työ 2015-2018
-Hyvinvoinnin seurannan tietopohja 
laajenee (THL) 
-Kasvun tuki – näyttöön perustuvan 
vanhemmuuden tuen ”työkalupakki”
-Yhdyspintaselvitys: Si-sote
-Kananojan selvitys (lastensuojelun 
ratkaisut ja tiekartta)
-Ammattilaisten osaamisen 
uudistaminen 
- Lapsenhuoltolain uudistus (OM)
-Kiusaamisen vähentämisen toimet 
(OKM) ja Varhaiskasvatuslainsäädäntö

2019 SIVI-SOTE SILTAUS
Kansallinen lapsistrategian 
valmistelu

Yksi lapsi – yhteinen 
tilannekuva -työryhmä 

Monitoimijainen/-
ammatillinen arviointi 

Yhdyspinta – toimeenpano: 
MAKU – SOTE ja 
sivistyskunta valtavirtaistus; 
(LAPE-Akatemia, yhteistyön 
rakenteet, muutos- ja 
kunta-agentit)

Peruskoulun tulevaisuus-
työn sekä vaka lain 
uudistuksen kanssa yhteys

Painopiste matalan 
kynnyksen tukeen perheille

Perhekeskustoimintamallin 
vakiinnuttaminen + Perheet 
keskiöön (STEA)/järjestöt)

Lastensuojelun 
tiimikoulutus ja 
toimenpideohjelmat
OT –keskus + VIP verkosto

ITLA säätiö: – Kasvun tuki: 
näyttöön perustuvat 
menetelmät 
vanhemmuuden tueksi

LAPE  EI LOPU  VAAN SYVENEE JA LAAJENEE->  kohti 2025

Lapsi-
strategia
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• Pienten lasten tietopohjan vahvistaminen käynnistämällä LTH-
tutkimus (3-4kk ja 4-vuotiaiden lasten terveys, hyvinvointi, 
palveluiden käyttö)

• Kouluterveyskyselyn laajentaminen: 4-5-luokan oppilaat, tieto 
erityisryhmien hyvinvoinnista (maahanmuuttajataustaiset, 
toimintarajoitteiset, sijaishuollon asiakaslapset)

• Lapsi- ja perhetiedon portaalin rakentaminen

• Lapsivaikutusten arviointi (LAVA) Honkanen, Kati & Savola, Suvi, 
THL, Julkari http://www.julkari.fi/handle/10024/136377

• Suomen UNICEF on laatinut ohjeistuksen osana Lapsi- ja 
perhepalveluiden muutosohjelmaan (LAPE) kuulunutta 
Lapsiystävällinen maakunta -pilottihanketta (1.9.2017–30.6.2018). 
Pilottihankkeessa olivat mukana Etelä-Karjalan, Keski-Pohjanmaan, 
Pohjois-Pohjanmaan, Päijät-Hämeen, Uudenmaan ja Varsinais-
Suomen maakunnat.

> Lisää > alatunniste: lisää oma nimi

http://www.julkari.fi/handle/10024/136377
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Osalla suunnitelmia väestöpohjasta/perhekeskus
3

?

Perhekeskus 
- Sisältää palveluverkoston kaikki palvelut ja toteuttaa kaikki 

perhekeskuksen tehtävät
- Maakunnan alueella useita perhekeskuksia/perhekeskus-

alueita, joista kukin vastaa oman alueensa lapsiperheväestöstä
Perhekeskuksen toimipiste
- Perhekeskuksen alueella voi olla useita toimipisteitä, joissa vain 

osa palveluverkoston palveluista
- Toteuttaa lähipalveluperiaatetta
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Tehtävä Erittäin hyvin tai 
hyvin

Melko hyvin Ei 

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen ja seuranta 11 6 1

Vanhemmuuden ja parisuhteen tuki 16 1 1

Varhainen tuki, hoito ja kuntoutus 10 6 1

Sovinnolliseen eroon auttaminen 15 2 1

Lähisuhdeväkivallan ehkäisy 7 5 5

Moninaisuuden ja monikulttuurisuuden huomioiminen 6 11 2

Yhteisöllisyyden ja vertaistuen mahdollistava 
kohtaamispaikka

13 3 1

Arvio perhekeskuksen tehtävien selkiyttämisestä (n=17-18)

Maakunnassa otettu käyttöön lapsi- ja perhelähtöisiä toimintamalleja ja menetelmiä (Kyllä=15,  
suunnitteilla=3) 
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Työn jatkuminen turvattava maakunnissa ja kunnissa, mm

• LAPE-yhteistyöryhmät, muutosagentit, kunta-agentit
• Maakuntien omat suunnitelmat ja päätökset perhekeskuksista ja 

lapsiperhepalveluista sekä jatkotyöstä
• Osa maakuntia tehnyt päätöksiä mm
• Perhekeskuskehittämisen vastuutaho vuonna 2019 sovittu (n=9, 9 

suunn.) 

Kansallinen tuki edelleen tarpeen 

• Perhekeskuskehittäjien kokoaminen verkostoksi jatkuu 2019 THL
• Yhteiskehittäminen ollut välttämätöntä ja tukenut maakuntia 

• Perheet keskiöön -hanke ja Itlan Kasvun tuki -työ jatkuvat
• Ministeriöiden tuki

• Mm LAPE-akatemiat, Palveluintegraation muutosohjelma 

Perhekeskus
toimintamallin
vakiinnuttaminen

Jatkotyön
varmistaminen
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• Vaativan erityisen tuen ohjaus- ja palveluverkostojen kehittäminen 
käynnistynyt

> Lisää > alatunniste: lisää oma nimi

https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/136782/URN_ISBN_978-952-343-137-9.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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• THL, OPH ja Aluehallintovirastot ovat yhdessä järjestäneet 
opiskeluhuollon koulutuskierroksen (2017-2018)

• Lomakkeiden pilotointi alkaa Espoossa

• Valtakunnallinen selvitys äitiys- ja lastenneuvolasta sekä 
kouluterveydenhuollosta 2016 (-2017)

• Opiskeluhuollon kuraattoreille ja psykologeille toteutettu 
ensimmäinen valtakunnallinen selvitys 2018

• Opiskeluhuollon indikaattoripaketti kunnille 

> Lisää > alatunniste: lisää oma nimi
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Erityistason 

palvelut ja 

palvelurakenteet

Lastensuojelun

sisällöllinen 

kehittäminen 

Vaativimmat 

palvelut / 

OT-keskukset

Integratiiviset

toimintamallit

Erityistason ja 

vaativimpien 

palveluiden 

kehittämis-

kokonaisuus
LAPE 
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 Monitoimijainen arviointi

 Erityisosaamisen liittäminen osaksi perustason palveluja, uudet 
toimintamallit vertikaalisen integraation mahdollistamiseksi
 yhdessä toimiminen, erilaiset konsultaatiomallit, jalkautuva toiminta, digitaaliset palvelut ja 

yhteinen kouluttautuminen 

 Monialainen yhteistyö ja osaamisen yhdistäminen erityistason
palveluissa, uudet toimintamallit horisontaalisen integraation 
mahdollistamiseksi

Erityistason palvelut uudistuvat



12 > Lisää > alatunniste: lisää oma nimi
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•

•

•

•

> Lisää > alatunniste: lisää oma nimi
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OT-keskus on uusi integratiivinen 
palvelurakenne lasten, nuorten ja perheiden kaikkein 
vaativimpien palveluiden tuottamiseen ja 
varmistamiseen, tutkimus- ja kehittämistoimintaan 
sekä palveluiden yhteistyöaluetasoiseen 
koordinointiin. 

LAPE-muutosohjelmassa määritellään OT-
keskuskonseptin yhteinen ydin – keskeiset rakenteet, 
periaatteet ja toimintamallit, jotka ovat yhteisiä 
kaikille viidelle OT-keskukselle. Sen lisäksi OT-
keskuksilla on alueellisia kehittämistarpeita ja keskukset 
tekevät keskinäistä työnjakoa. 

Osaamis- ja tukikeskukset

Rakenne
Tehtävät
Johtaminen
Rahoitus

Osaamis- ja tukikeskukset



15 Etunimi Sukunimi
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• Kunta-agentit Ouluun, Turkuun, Tampereelle, Kuopioon ja Helsinkiin

• 1 htv Opetushallitukseen Lape-työn tueksi

> Lisää > alatunniste: lisää oma nimi
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KIITOS!

Hanne Kalmari 

Hankepäällikkö, STM

PsL, erikoispsykologi


