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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 

MIKSI LAPE –muutosohjelma ? 





Lasten hyvinvoinnin ja oppimisen 
tasa-arvo 

- eriarvoistumisen vähentäminen
hallituksen tavoitteena



SI-SO-TE näkökulmia Rinteen 
hallitusohjelmaan

• Varhaiskasvatuksen ja 
perusopetuksen kehittämisessä 
painopisteenä tasa-arvo, laatu ja 
lasten hyvinvointi 

• Matalan kynnyksen tuki mukaan (perhe)

• LAPE-muutosohjelmaa jatketaan 
2020 – pysyvät ratkaisut 2024 –
sote/maakuntaan kiinnittyen

• Perhekeskustoimintamalli, mielenterveys, 
parisuhdetyön ja vanhemmuuden tuen 
vahvistaminen, kotipalvelun kynnystä 
alemmaksi; 

• varhaiskasvatukseen osallistumisen 
tavoite, vakan yhteistyö neuvolan kanssa 

• Osaksi tulevaisuuden sote-keskusta!
• Myös työllisyyspalveluiden yhteistyö 

tarpeen



SI-SO-TE hallitusohjelmassa –
lasten eriarvoistumisen vähentäjänä

• Lastensuojelussa tiimimalli ja asiakasmitoitus 
35 (2022) ja myöhemmin 30

• Varhaisen tuen vahvistaminen etupainotteisesti! 
• Yhdessä lastenpsykiatrian kanssa

• OT-keskus –kehittäminen osana sote-
uudistusta ja yhdessä VIP- verkoston kanssa 
(työryhmä STM:ssä + Valteri-koulu)

• Nuorten lastensuojelun jälkihuollon uudistus 
(STM, OKM, OM)

• Suomen ”Islannin” malli eli harrastus 
jokaiselle ja lähiyhteisöt vahvoiksi  (OKM)

• kehitystyö 2020 

• Koulu yhteisön hyvinvoinnin keskuksena 

• Vahva suunta hallinnonalojen yhteistyöhön ja 
tiedonkulun turvaamiseen  



LAPE valmistelu
2015-2016

Maakunnalliset 
kehittämishankkeet

2017-2018

LAPE-
muutosohjelman 

jatko ja 
juurruttaminen 2019

LAPE-akatemia

Lapsistrategia  
Hallitusohjelma 

tukee si-so-te-yhteistyötä

LAPE jatkuu 2020- 2024

Luvassa pitkäjänteisyyttä  lapsi- ja 

perhepalveluiden ja tukien kehittämiseen –

hyvinvoinnin  johtamiseen!



Lapsi- ja nuorisopoliittinen 
ministeriryhmä

• Tiede- ja kulttuuriministeri 

Annika Saarikko/Hanna Kosonen pj.

• Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru

• Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen

• Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen

• Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri 

Thomas Blomqvist

• Sihteeristö- ja muista tukipalveluista vastaa 

opetus- ja kulttuuriministeriö.





Kiitos!



Yhteistyöllä 
onnistuneet lasten 
ja perheiden 
palvelut
Katsaus sivistys- ja sotepalvelujen
väliseen yhdyspintatyöhön





Agentit

• Kunta-agentit kokoavat alueensa 
kuntien sivistystoimenjohdot 
yhteistyöhön ja vahvistavat 
sivistystoimen näkökulmia 
yhdyspintatyössä sekä lapsi- ja 
perhepalvelujen 
muutosohjelmassa (LAPE).

• Kunta-agentit toimivat yhteistyössä 
muutosagenttien kanssa.

• Muutosagentit toimivat jokaisessa 
maakunnassa lapsi- ja 
perhepalveluiden 
muutosohjelmassa (LAPE). 





LAPE-akatemian kolme teemaa

I   Uudet toimintaympäristöt (kevät 2019)

II  Uudenlainen johtaminen (syksy 2019)

III  Uusi vaikuttavuus (syksy 2019)



Lisätietoja:

Muutosagentit:
https://stm.fi/lapsi-ja-
perhepalvelut/muutosagentit

Kunta-agentit:
https://minedu.fi/kunta-agentit

www.stm.fi/lapeakatemia

#lapeakatemia #tulevaisuudentahdissa

https://stm.fi/lapsi-ja-perhepalvelut/muutosagentit
https://minedu.fi/kunta-agentit
http://www.stm.fi/lapeakatemia


Hyvinvoiva lapsi oppii ja 
kasvaa: Varhaiskasvatus, 
koulu ja oppilaitos lasten 
ja nuorten hyvinvoinnin 
tukena

• KATJA BERGBACKA
katja.bergbacka@minedu.fi

• minedu.fi/lape
• #lapemuutos

#lapeakatemia
#tulevaisuudentahdissa

• #kunta_agentti


