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LAPSI - JA PERHELÄHTÖISYYS VALTAVIRTAISTUU

> Lisää > alatunniste: lisää oma nimi
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LAPE = Teemme lasten, nuorten ja perheiden 
Hyvää arkea. Yhdessä. Lähellä.

Motto: Jokainen lapsi ja nuori tarvitsee lähelleen 
turvallisia ja välittäviä aikuisia.

LAPE tavoitteena on luoda lapselle ja nuorelle suotuisa 
kasvuympäristö sekä tukea perheen hyvinvointia.  

Muutostyö on kokonaisvaltaista ja pitkäjänteistä. 

Uudistumme hallinto- ja ammattikuntakeskeisyydestä 
lapsi- ja perhelähtöisyyteen.

Tuemme lasten ihmisoikeuksia ja yhdenvertaisuutta, 
perheiden omien voimavarojen vahvistumista sekä 
perheiden monimuotoisuuden parempaa tunnistamista

Teemme sisältöä ja rakenteita sote- ja 
maakuntauudistukseen

Maria Kaisa Aula
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Kohti uutta toimintakulttuuria!

Yhdessä Muutostyö on ammattilaisten, johtajien, päättäjien sekä lasten, 
nuorten ja vanhempien kumppanuutta.  

Ylitämme sivistystoimen sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden rajat  
(SI-SOTE).  

Muutostyö yhdistää kuntia, maakuntia, järjestöjä, seurakuntia ja 
yksityisiä toimijoita ja tutkimusta.

Hyvää 
arkea

Lapsi ja nuori kasvaa ihmissuhteissa ja yhteisöissä: 

kotona, vertaisryhmissä, varhaiskasvatuksessa, koulussa, 
oppilaitoksessa, terveys- ja sosiaalipalveluissa, asuinympäristössä, 
erilaisissa kohtaamisen paikoissa, järjestöissä, seurakunnissa, 
harrastuksissa.  

Tuomme sopivan tuen oikeaan aikaan osaksi elämää ja arkea.

Lähellä Hyvä kohtaaminen luo luottamusta.  Palvelut ovat lapsille ja 
nuorille ihmisiä ja yhteisöjä. 

Vältämme ”pois lähettämistä”. Lisätään kotiin, kouluun ja 
varhaiskasvatukseen jalkautuvia ja konsultoivia palveluita sekä 
tukea. Hyödynnämme digitaalisten ja liikkuvien palveluiden 
mahdollisuuksia. 
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11.1.20185

. 

Tavoittelemme sekä parempaa 
hyvinvointia että kustannusten hillintää
Kun painopiste siirtyy korjaavista 
palveluista ehkäiseviin, kustannukset 
pysyvät aisoissa
Lapsille ja nuorille hyvä kunta, 
maakunta ja Suomi luovat myönteistä 
tulevaisuutta jokaiselle
Nykyistä yhdenvertaisemmat palvelut 
ja tuki vähentävät lasten 
eriarvoisuutta.
Työ perustuu YK:n Lapsen oikeuksien 
sopimukseen

Työ perustuu YK:n Lapsen oikeuksien sopimukseen.
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ARVOT JA EUROT SAMAAN SUUNTAAN



Maakunnalliset LAPE 
muutosohjelmat
rahoitus 2017-2018 19 milj. € + muutosagentti

Toimintakulttuuri uudistuu lapsen oikeuksiin ja 
tietoon perustuvaksi myös päätöksenteossa ja 
hallinnossa 

Perhekeskustoimintamalli – verkostoi lapsi ja 
perhepalvelut toimivaksi kokonaisuudeksi

Varhaiskasvatus/koulu/oppilaitokset lasten 
hyvinvoinnin tukena

Erityis- ja vaativimmat palvelut verkostoidaan 
keskenään ja tuodaan lähemmäs arkea sekä 
peruspalveluihin
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TOIMINTAKULTTUURI =  LAPSEN OIKEUDET JA TIETO

Kehitystyö kansallisesti ja 10 maakunnan hankkeissa

Johtamisen, hallinnan ja päätöksenteon apuvälineitä lapsi-
ja perhelähtöiseen maakuntaan ja sen palveluihin

Lapsivaikutusten arvioinnin käyttöönoton koulutusta

Lapsiin ja nuoriin kohdistuvien palveluiden kustannusten 
seuranta (= lapsibudjetointi ) yli SI-sote eli kunta-
maakunta- yhdyspinnan-> Oulussa 15.-16.2 valmennus

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin seurannan tietopohja (THL)

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin  (konserni/verkosto) 
johtaminen maakunnassa, sotessa, kumppanuuksissa 
(yhdyspintaselvitys; julkaistaan 7.2.) 

Lapsiystävällisen maakunnan -ohjeistus -kehitystyö 
(UNICEF) -> 24.1 Helsingissä seminaari !

HUOM! myös lasten ja nuorten osallistumiseen liittyvä 
kehitystyö (Nuorten Maakunta ja Nuva)

> Lisää > alatunniste: lisää oma nimi
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MAAKUNNAN HALLINTO LAPSIYSTÄVÄLLISEKSI?

Maakunnan tehtävät: sote, 
työllisyyspalvelut, aluekehitys, 
joukkoliikenne ym

Maakunnan johtamisen välineet  

• maakuntastrategia

• sote -palvelustrategia

• maakuntaohjelma (aluekehitys)

• palvelulupaus

• sopimukset palveluntuottajien kanssa

• maakunnan hyvinvointikertomus 

Valmistelua tehdään 2018 mutta lopulta 
maakuntavaltuusto hyväksyy

> Lisää > alatunniste: lisää oma nimi
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MAKU - SOTE JOHTAMINEN LAPSILÄHTÖISEKSI ?

Maakuntakonsernin johtamisen asiakirjat - onko 
lapset, nuoret, perheet  - LAPE tavoitteet 
mukana? onko osallistettu valmisteluun?

tietoperusta: kustannusten, palveluiden ja 
hyvinvoinnin seurannan indikaattorit ja 
tulostavoitteet lapsi- ja perhelähtöisiä?

mahdollistuuko maakunta-kunta- yhdyspinnan 
kumppanuus: kustannus ja hyvinvointitieto myös 
kunnasta; si-sote rajan ylittävä suunnittelu

Johdetaanko lasten nuorten ja perheiden 
palveluita kokonaisuutena ? 

Elämänkaariajattelu/asiakasryhmäkohtaisuus

> Lisää > alatunniste: lisää oma nimi
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Sijoitettuina asuvien lasten ja nuorten väkivaltakokemukset
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LAPE JUURTUU 
KUMPPANUUDESSA

kunnat, maakunta, valtio
järjestöt, seurakunnat 

yksityiset toimijat
Kuntien ja maakuntien 

Julkisen ja yksityisen –
järjestöjen seurakuntien

KUMPPANUUS välttämätön
Sivistyksen ja Soten
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Hankejohtaja, LAPE ohjausryhmän 
puheenjohtaja (STM), 

VTL, YTT (h.c) 

Maria Kaisa Aula

@AulaMK

#lapemuutos 

LAPE =
Hyvää arkea. Yhdessä. 
Lähellä.


