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Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma- yksi hallituksen 
kärkihankkeista  2017-2018 

 

LAPE luo lapsi- ja perhelähtöistä sisältöä ja 
palvelurakenteita sote- ja 
maakuntauudistukseen. LAPE ohjaa, kouluttaa, 
verkostoi, innovoi ja juurruttaa toimintamallit 
uuden maakunnan ja kunnan 
toimintaympäristöön 

Muutostyötä ohjaavat yhdessä sosiaali- ja 
terveysministeriö sekä opetus- ja 
kulttuuriministeriö. Vaikutamme muutostyön 
jatkumiseksi myös yli hallituskausien.  

LAPE muutostyön toimeenpanon tuesta kunnille 
ja maakunnille vasta Terveyden ja hyvinvoinnin 
laitos (THL). LAPE kärkihankkeessa rahoitetaan 
18 + 1 (PKS) hanketta 
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Teemme lasten, nuorten ja perheiden hyvää arkea.  
Yhdessä. Lähellä 

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. 
(Sivistystoimi=kasvatus, opetus,nuorisotyö, taide ja kulttuuri, vapaa-aika, 
liikunta).  

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 arjen elämää.  

Lähellä  

Hyvä kohtaaminen luo luottamusta. Palvelut ovat lapsille ja nuorille ihmisiä ja 
yhteisöjä. Tukea tuodaan lapsen, nuoren ja perheen arkeen. Vältämme ”pois 
lähettämistä”. Lisätään kotiin, kouluun ja varhaiskasvatukseen jalkautuvia ja 
konsultoivia palveluita sekä tukea. Hyödynnämme digitaalisten ja liikkuvien 
palveluiden mahdollisuuksia  
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Lasten oikeuksiin perustuen kohti lapsiystävällistä kuntaa ja 
maakuntaa koko Suomessa 

 

 

 

Minna Sinkkonen 

  



11.9.2018 5 

LAPEssa vammainen lapsi on ensisijaisesti lapsi 

 

Vammaisilla lapsilla on oikeus samoihin asioihin 
kuin muillakin lapsilla. LOS ei aina riittävä 
takaamaan lapsen oikeuksia silloin rinnalle 
otetaan vammaissopimus 

 

Keskeistä vammaisten lasten ja heidän 
perheidensä  osallisuus heitä koskevaan 
päätöksentekoon ja palveluiden suunnitteluun 

 

Lapsen vammaisuus ei ole sellainen yhteinen 
nimittäjä, että lapsilla ja perheillä olisi yhteiset 
ominaisuudet, tarpeet ja olosuhteet 
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LAPE Uudet lapsi- ja perhepalvelut 

Lapsi- ja perhepalveluille kehitetään maakunnallisissa 
hankkeissa uusia malleja ja uutta toimintakulttuuria. 
Kehittäminen liittyy neljään eri kokonaisuuteen: 

Erityis- ja vaativimman tason palveluiden kehittäminen 

Lapsen oikeuksia ja tietoperusteisuutta vahvistava 
toimintakulttuurin muutos 

Perhekeskustoimintamalli 

Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lapsen ja nuoren 
hyvinvoinnin tukena 

Vammaiset lapset ja perheet ovat osana jokaista 
kehittämiskokonaisuutta: kumppanit ja 
kokemusasiantuntijat kansallisella ja 
maakunnallisella tasolla mukana kehittämistyössä.  

 

 

 

 

 

 

 

Minna Sinkkonen 



11.9.2018 7 

LAPE Uudet lapsi- ja perhepalvelut 

 

• Maakuntien hankehakemuksissa seitsemässä 
tulevassa maakunnassa nostettu esiin. 
http://stm.fi/hankkeet/lapsi-ja-
perhepalvelut/maakuntahankkeet1 

• Haasteena omaishoito, koska osana toista 
kärkihanketta  

Esimerkkinä Etelä-Savo/ESSOTE/OSSI-hanke 

https://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-
asiantuntijatyo/hankkeet-ja-ohjelmat/kehitetaan-
ikaihmisten-kotihoitoa-ja-vahvistetaan-kaiken-
ikaisten-omaishoitoa-i-o-/i-o-maakunnissa 
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LAPE Uudet lapsi- ja perhepalvelut 

 

 

• THL:n ”Päätösten tueksi” julkaisusarjassa on 
tullut 2. julkaisua LAPEn toimeenpanon ja 
päätösten tueksi 

• Vammaisten lasten oikeudesta ja keinoista 
osallisuuteen 

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-302-999-6 

http://www.julkari.fi/handle/10024/136423 

 

• Tulossa ruotsinkielinen julkaisu, joka hyödyntää 
näitä kahta, ja tarkastelee lisäksi erityisesti 
ruotsinkielisten lasten ja perheiden tilannetta ja 
omaishoitoa.  
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Lisää tietoa ja tulevia tapahtumia 

 

STM 

http://stm.fi/hankkeet/lapsi-ja-perhepalvelut 

Lasten ja nuorten käyttöön muokattu hankesuunnitelma  

http://stm.fi/lapsi-ja-perhepalvelut/materiaalit 

THL 

https://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/hankkeet-ja-
ohjelmat/lapsi-ja-perhepalveluiden-muutosohjelma-lape- 

OKM 

http://minedu.fi/lape 

OPH 

http://www.oph.fi/kehittamishankkeet/lapsi_ja_perhepalveluid
en_muutosohjelma_lape 

 

 

 

 

 

 

Minna Sinkkonen 

http://stm.fi/lapsi-ja-perhepalvelut/materiaalit
http://stm.fi/hankkeet/lapsi-ja-perhepalvelut
http://stm.fi/hankkeet/lapsi-ja-perhepalvelut
http://stm.fi/hankkeet/lapsi-ja-perhepalvelut
http://stm.fi/hankkeet/lapsi-ja-perhepalvelut
http://stm.fi/hankkeet/lapsi-ja-perhepalvelut
http://stm.fi/hankkeet/lapsi-ja-perhepalvelut
http://stm.fi/lapsi-ja-perhepalvelut/materiaalit
http://stm.fi/lapsi-ja-perhepalvelut/materiaalit
http://stm.fi/lapsi-ja-perhepalvelut/materiaalit
http://stm.fi/lapsi-ja-perhepalvelut/materiaalit
http://stm.fi/lapsi-ja-perhepalvelut/materiaalit
http://stm.fi/lapsi-ja-perhepalvelut/materiaalit
http://stm.fi/lapsi-ja-perhepalvelut/materiaalit
http://stm.fi/lapsi-ja-perhepalvelut/materiaalit
https://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/hankkeet-ja-ohjelmat/lapsi-ja-perhepalveluiden-muutosohjelma-lape-
https://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/hankkeet-ja-ohjelmat/lapsi-ja-perhepalveluiden-muutosohjelma-lape-
https://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/hankkeet-ja-ohjelmat/lapsi-ja-perhepalveluiden-muutosohjelma-lape-
https://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/hankkeet-ja-ohjelmat/lapsi-ja-perhepalveluiden-muutosohjelma-lape-
https://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/hankkeet-ja-ohjelmat/lapsi-ja-perhepalveluiden-muutosohjelma-lape-
https://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/hankkeet-ja-ohjelmat/lapsi-ja-perhepalveluiden-muutosohjelma-lape-
https://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/hankkeet-ja-ohjelmat/lapsi-ja-perhepalveluiden-muutosohjelma-lape-
https://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/hankkeet-ja-ohjelmat/lapsi-ja-perhepalveluiden-muutosohjelma-lape-
https://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/hankkeet-ja-ohjelmat/lapsi-ja-perhepalveluiden-muutosohjelma-lape-
https://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/hankkeet-ja-ohjelmat/lapsi-ja-perhepalveluiden-muutosohjelma-lape-
https://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/hankkeet-ja-ohjelmat/lapsi-ja-perhepalveluiden-muutosohjelma-lape-
https://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/hankkeet-ja-ohjelmat/lapsi-ja-perhepalveluiden-muutosohjelma-lape-
https://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/hankkeet-ja-ohjelmat/lapsi-ja-perhepalveluiden-muutosohjelma-lape-
https://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/hankkeet-ja-ohjelmat/lapsi-ja-perhepalveluiden-muutosohjelma-lape-
https://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/hankkeet-ja-ohjelmat/lapsi-ja-perhepalveluiden-muutosohjelma-lape-
https://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/hankkeet-ja-ohjelmat/lapsi-ja-perhepalveluiden-muutosohjelma-lape-
https://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/hankkeet-ja-ohjelmat/lapsi-ja-perhepalveluiden-muutosohjelma-lape-
https://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/hankkeet-ja-ohjelmat/lapsi-ja-perhepalveluiden-muutosohjelma-lape-
https://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/hankkeet-ja-ohjelmat/lapsi-ja-perhepalveluiden-muutosohjelma-lape-
http://minedu.fi/lape
http://minedu.fi/lape
http://www.oph.fi/kehittamishankkeet/lapsi_ja_perhepalveluiden_muutosohjelma_lape
http://www.oph.fi/kehittamishankkeet/lapsi_ja_perhepalveluiden_muutosohjelma_lape
http://www.oph.fi/kehittamishankkeet/lapsi_ja_perhepalveluiden_muutosohjelma_lape


11.9.2018 10 

Tervetuloa mukaan kehittämään! 

Minna Sinkkonen 



11.9.2018 11 

Teemme lasten, nuorten ja perheiden hyvää arkea.  
Yhdessä. Lähellä 

Tulevat tapahtumat: 

https://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/hankkeet-ja-
ohjelmat/lapsi-ja-perhepalveluiden-muutosohjelma-lape-/lape-
tapahtumat-2018 

 

Maakuntien muutosagentit (jatkavat 2019) ja kehittämistyö jatkuu: 

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

”kunta-agentit” Ouluun, Turkuun, Kuopioon, Tampereelle ja pk-
seudulle 2019 

 

Lapsistrategian valmistelu aloitettu: 

https://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/1410845/kansallinen-
lapsistrategia-vahvistamaan-suomalaisen-yhteiskunnan-
lapsilahtoisyytta 
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