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Sen osana 
”LAPE 2.0” 
2020-2024:

Hyvinvoiva lapsi 
oppii ja kasvaa

Sopivaa tukea

oikeaan aikaan

lapsen ja 
nuoren 

arkiympäristöön

Kohti 
lapsiystäväl-

listä kuntaa ja 
maakuntaa

Lapsen oikeuksia 

Miten muutosta 
tehdään?

2015-2018

1. Lapsen oikeuksia 
ja tietoperus-
taisuutta vahvistava 
toimintakulttuuri

2. Lapsi-
ja perhelähtöiset 
palvelut

YHDESSÄ
HYVÄÄ ARKEA 
LÄHELLÄ
Lasten, nuorten ja 
vanhempien 
osallisuus

STM&OKM

Toimeenpanon 
tuki THL  & OPH

Kunnat

Seurakunnat ja 
järjestöt

Tulevat maakunnat

Yritykset

Tulokset 2025
Pysyvä muutos 
Lasten läheiset 
ihmissuhteet 
vahvistuvat 

Lähiyhteisöt 
kannattelevat 

kotona, 
koulussa, 
varhais-

kasvatuksessa, 
harrastuksissa

Hyvinvoinnin ja 
oppimisen 

yhdenvertaisuus 
lisääntyy 

Perheiden omat 
voimavarat 
vahvistuvat 

Kustannusten kasvu 
hidastuu kun 

korjaavien 
palveluiden tarve ja 

huoltajuuskiistat 
vähenevät

Tulokset 2025
Pysyvä muutos 
Lasten läheiset 
ihmissuhteet 
vahvistuvat 

Lähiyhteisöt 
kannattelevat 

kotona, 
koulussa, 
varhais-

kasvatuksessa, 
harrastuksissa

Hyvinvoinnin ja 
oppimisen 

yhdenvertaisuus 
lisääntyy 

Perheiden omat 
voimavarat 
vahvistuvat 

Kustannusten kasvu 
hidastuu kun 

korjaavien 
palveluiden tarve ja 

huoltajuuskiistat 
vähenevät

Kehittämiskokonaisuudet 
2015-2018
-Perhekeskustoimintamalli verkostoi 
palvelut ja tarjoaa kohtaamispaikkoja 
koko maassa

-Koulu, varhaiskasvatus ja oppilaitokset 
oppimisen ja 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 menetelmät (ITLA)
-Yhdyspintaselvitys: Sivistystoimi-sote; 
maakunta- sivistyskunta 
verkostojohtaminen, sopimukset
-Kananojan selvitys: lastensuojelun 
nopeat ratkaisut ja tiekartta -> 2020
-Ammattilaisten osaamisen 
uudistaminen (OKM+STM)
- Lapsenhuoltolain uudistus (OM) tukee 
sovinnollisuutta
-Kiusaamisen ehkäisyn toimet (OKM) 
-Varhaiskasvatuslainsäädäntö uudistuu 
(OKM)
- Vaativan erityisen tuen kehittäminen 
(OKM)

Siltaus jatkoon 2019 

Kansallisen lapsistrategian 
valmistelutyö
LAPE ohjaus=STM+OKM
Maakunta integraatio-
ohjelma (sote)

Kunta-maakunta 
yhdyspinta ja juurrutus
- LAPE Muutosagentit  (19) 
jatkavat 
- 5 kunta-agenttia + 1 htv
OPH:een uusi voimavara
- LAPE- Akatemia  -koulutus
jokaiseen maakuntaan
- Yksi lapsi – yhteinen 
tilannekuva- tiedon 
jakamisen sähköinen alusta

Tasa-arvoisen peruskoulun 
sitoumus - työ ja 
varhaiskasvatuslain 
toimeenpano

Perhekeskustoimintamallin
vakiinnuttaminen + Perheet 
keskiöön järjestöt/STEA
Lastensuojelun 
tiimikoulutus ja tiekartta
OT –keskus + VIP verkosto 

ITLA säätiön Kasvun tuki: 
vanhemmuuden tueksi

Painopiste matalan 
kynnyksen tukeen perheille 

LAPE  MUUTOSTYÖN KOKONAISUUS JA TAVOITTEET 2025

2020 -
Lapsistrategia 
jatkuvuuden
varmistajana
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MAAKUNTIEN KEHITTÄMISHANKKEET

Esittäjän nimi

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

Rahoitus 2017-2018 19 milj. € + muutosagentti
kunnan ja maakunnan LAPE ryhmä
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Hanne Kalmari

PsL, kehitys- ja kasvatuspsykologian 
erikoispsykologi

hankepäällikkö, LAPE

Hanne.kalmari@stm.fi

KIITOS!


