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1. Selvityksen tavoitteet, toteuttajat 
ja aikataulu



Selvityksen toteutusajankohta on 03/2019-03/2020

4

Hankkeella on neljä päätavoitetta, joiden 
tarkoituksena on luoda edellytykset 
lapsibudjetoinnille

8.10.2019 Lapsilähtöinen budjetointi

Selvittää lapsiin kohdistuvien julkisten menojen kokonaisuus

Selvittää mitä lapsiin kohdistetuilla määrärahoilla on saatu 

aikaiseksi

Selvittää miten saavutetut tulokset ovat linjassa asetettuihin 

tavoitteisiin nähden

Luoda välineitä kunnan, maakunnan ja valtion talousarvion 

tarkastelemiseen lapsenoikeusnäkökulmasta 

1

2

3

4

Kansallinen

lapsibudjetoinnin ohjaus



• Lapsibudjetointi on lapsiin kohdistuvien määrärahojen jäljittämistä ja seurantaa

• Lapsibudjetointia voidaan toteuttaa sekä talousseurannan että talousuunnittelun tukena

• Lapsibudjetoinnin perustana on YK:n lapsen oikeuksien sopimus ja siinä turvatut oikeudet 

• YK:n lapsen oikeuksien komitea antoi vuonna 2016 laajan yleiskommentin (nro 19) 

lapsibudjetoinnista, jonka mukaan sopimusvaltioiden tulee ottaa kaikki lasten oikeudet 

huomioon talousarvioprosessiensa kaikissa vaiheissa ja kaikissa hallintojärjestelmissään 

kansallisella ja paikallisella tasolla (YK 2016).

• Lapsibudjetoinnin jalkauttaminen osaksi kuntien toimintamalleja ei ole juurikaan edennyt, 

vaikka sen tärkeys on tiedostettu valtionhallinnon ylimmällä tasolla asti ja lapsibudjetointi oli 

yhtenä kehitämisen osa-alueena LAPE-muutosohjelmassa 2017-2018

• Hankkeessa pyritään siihen, että lapsibudjetointi on vastaisuudessa palveluiden järjestäjän 

tiedolla johtamisen väline.

8.10.2019 Lapsilähtöinen budjetointi 5

Mitä lapsibudjetoinnilla tarkoitetaan ja mihin sitä käytetään
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Selvitykselle asetettuihin tavoitteisiin vastataan seuraavien 
tutkimuskysymysten kautta

Tutkimuskysymys Tilanne 2.10.19

1
Millaisia kansainvälisiä ja kansallisia esimerkkejä ja tutkimusta on 

lapsibudjetoinnista ja väestölähtöisestä budjetoinnista
Tehty

2
Millaisia tuloksia lapsibudjetoinnilla ja väestölähtöisellä budjetoinnilla on 

saatu
Tehty

3 Miten esimerkkejä voidaan soveltaa osana suomalaista budjettiprosessia Pääosin tehty

4
Millaisia lapsibudjetoinnin työvälineitä voidaan esimerkkien pohjalta 

mallintaa
Meneillään

5
Miten kunta-, maakunta- ja valtiotason toimijoita voidaan tukea 

lapsibudjetoinnin käyttöönotossa
Tulossa

6
Miten lasten palveluihin kohdentuva budjettianalyysi mahdollistaa kunnan 

ja maakunnan yhdyspinnan onnistuneet ja tehokkaat palvelut
Tulossa



3 / 19 4 / 19 5 / 19 6 / 19 7 / 19 8 / 19 9 / 19 10 / 19 11 / 19 12 / 19 1 / 20 2 / 20 3 / 20

Etenemme tiiviisti kunta- ja valtiontalouden 
mallinnustyössä tällä hetkellä

1. Lapsibudjetoinnin nykytila-analyysi Suomessa 

ja kansainvälisesti

2. Lapsibudjetoinnin parhaiden käytäntöjen 

soveltaminen

3. Lapsibudjetoinnin mallintaminen

4. Lapsibudjetoinnin tiekartta ja 

jalkauttaminen
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• Saara Leppinen, STM, pj

• Antti Hautaniemi, STM

• Kari Ilmonen, STM

• Susanne Grimm-Wikman, STM

• Jari Rajanen, OKM

• Outi Luoma-Aho, VM

• Atte Kyrölä, VM

• Ilpo Airio, STM

• Hanne Kalmari, STM

• Maria Kaisa Aula, VM, kutsuttu asiantuntija
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STM:n nimeämä (VNK edellyttämä) 
ohjausryhmä

• Esa Iivonen, MLL

• Markku Rimpelä, Hämeenlinna

• Pirjo Hepo-Oja, Heinola

• Jussi Ahokas, Soste Ry

• Ira Custodio, Lastensuojelun keskusliitto

• Kati Honkanen

• Suvi Helanen, Oulu

• Suvi Nuutinen, Oulu

Vapaaehtoinen asiantuntijaraati koottu 
selvitystyön tueksi 

Lapsilähtöinen budjetointi-selvityksen asiantuntijaorganisaatio

• Virve Jokiranta, NHG

• Milla Peltonen, NHG

• Antti Rissanen, NHG

• Samuli Voltti, NHG

• Susanne Rosenqvist, NHG

• Yrjänä Hynninen, NHG

• Laura Käsmä, Kuntamaisema

• Julia Luoma, Kuntamaisema

• Julia Kuokkanen, Lastensuojelun keskusliitto

• Sonja Falk, Lastensuojelun keskusliitto



Kuntien ja kuntayhtymän 
talous ja tilinpäätöstiedot

Pilottikunnat
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Valtion budjetti Luokittelu Indikaattorit

Selvitetään miten 

valtiotasolla budjettiprosessi 

ja lapsilähtöisyys sekä 

lapsiin kohdistuvat € 

näyttäytyvät

Selvitetään 

miten 

lapsibudjetointia

on tehty ja mitä 

tuloisia saatu

Kansainväliset selvitykset ja kokemuksen 

lapsibudjetoinnista

Analysoidaan miten 

strateginen painopiste 

näyttäytyy virallisissa 

asiakirjoissa verrattuna eurojen 

jakautumiseen

Mallinnus tapahtuu 

valittujen 

luoikittelusääntöjen 

mukaisesti

Mallinnetaan 

pilottikuntien 

käyttötalous 

valitulla 

menetelmällä

HAVAINNOLLISTAVA

Osana tutkimusta selvitetään lapsibudjetointia useammasta 
näkökulmasta sekä kartoitetaan toimintamalleja, eurojen 
jakautumista että tuloksellisuutta

€

1 2 3

Parhaat käytännöt

Tarkastellaan 

näkyvätkö 

erilaiset budjetti-

käytännöt 

indikaattoreissa

Strategiat ja 

hyvinvointisuunnitelmat

= Ennalta
ehkäisevät
palvelut

= Tukevat
palvelut

= Korjaavat
palvelut

1 2 3 4 5

”Kokemus-

asiantuntijat”

Labu

mallinnetaan

4 5

Ennalta 

ehkäisevät

palvelut

Tukevat 

palvelut

Korjaavat

palvelut

Ministeriöittäin:

a) Suorat määrärahat

b) Kollektiiviset määrärahat

€ / lapsi

Palvelunkäyttötiedot 

/ suoritteet

Hyvinvointi-

indikaattorit

A

B

C

Lapsilähtöinen budjetointi



2. Lapsilähtöisyys – lapsivaikutusten 
arviointi ja lapsibudjetointi 
johtamisen välineinä
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Lapsivaikutusten arviointia ei ole onnistuttu saamaan systemaattiseksi 
osaksi kuntien tiedolla johtamista ja lapsibudjetointia tätä tukemaan

• Edistystä tapahtunut, mutta systemaattiset 

toimintatavat puuttuvat (kuntien valmiudet hyvin 

eritasoisia)

• Onnistunut mm. lisäämään kuntalaisten 

luottamusta kunnan avoimeen päätöksentekoon

• Systematisointi pysähtyy usein päättäjätasolle –

strategisia tavoitteita on, mutta niiden 

toteutumista tai vaikuttavuutta seurataan heikosti

• LAVAn juurruttamisessa ja kuntien tukemisessa 

on tärkeää yksilöiden sekä organisatorisen 

osaamisen vahvistaminen

Lapsivaikutusten arviointi (LAVA)

LAVAn nykytila kunnissa

• Kunnissa tehtyjen päätösten ja toimenpiteiden yhteydessä tehtävä lapsiin kohdistuvien vaikutusten 

monipuolinen ennakointi ja seuranta sekä lasten osallistaminen heitä koskevaan päätöksentekoon

• Ei olemassa yhtä valmista ratkaisua – enemmin pienin askelin systematisoitava toimintatapa

Lapsibudjetointi (LABU) LAVAn

näkökulmasta

• LABUun kuuluu lapsilähtöisen budjettianalyysin 

lisäksi talousarviopäätösten lapsivaikutusten 

arviointi

• LAVAn toteuttamisella ei suoraa yhteyttä 

LABUun: LABUa ei esimerkiksi juurikaan 

toteuteta kunnissa, joissa hyviä muita LAVA-

käytäntöjä (pl. Oulu)

• LABUn juurruttaminen LAVAa jäljessä – LABUsta

puuttuu systemaattinen dokumentointi sekä 

arvioinnin viitekehys, jota LAVAssa jo toteutettu 

Lähteet: Unicef (Sanna Koskisen haastattelu + Lapsiystävällinen kunta -materiaalit), THL, LAPE-akatemia –materiaalit, ITLAn selvitys lapsivaikutusten arvioinnista
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Esimerkkejä ja hyviä käytäntöjä lapsivaikutusten 
arvioinnin toteuttamisesta

Oulu Jyväskylä

SOITE

• Lasten ja nuorten 

päivystyksen pilotin laaja 

lapsivaikutusten arviointi 

päätöksen teon tueksi

• Käytäntö johti lasten ja 

nuorten päivystyksen 

vakiintumiseen

Lohja

• LAVAa kehittävä 

poikkihallinnollinen työryhmä, 

jonka työtä hyödynnettiin mm.  

LAVAssa aamu- ja ip-toiminnan 

maksuttomuudesta 

vähävaraisille lapsille

• Käytäntö mahdollistaa lapsen 

edun paremman toteutumisen 

päätöksenteossa

• Valmistelijoille suunnattu 

LAVAn pikaopas, jossa on 

helposti omaksuttavia keinoja, 

joita virkamiehet voivat 

hyödyntää päätöksenteon 

valmistelussa

• Käytäntö ohjaa huomioimaan 

lasten edun päätöksenteossa 

Oulu

• Valmistelijan muistiinpanot 

päätöksentekijälle: valmistelija 

voi lisätä käsillä olevaan 

asiaan lapsia ja nuoria 

koskevia olennaisia huomioita

• Käytäntö lisää päätöksenteon 

tieto- ja oikeusperusteisuutta

• LAVA Karstun koulun 

opetuksen järjestämisestä 

(koulun lopettaminen vs. 

jatkaminen)

• LAVAn kautta 

päätöksenteossa huomioitiin 

asianomaisten lasten, nuorten 

ja perheiden näkökulmat sekä 

saatiin päätöksenteon 

pohjaksi aiempaa enemmän 

tietoa

• Kunta tehnyt päätöksen ja 

osoittanut resurssit LAVA-

mentoreille opastamaan 

kuntapäättäjiä ja muuta 

henkilökuntaa 

lapsivaikutusten arvioinnissa

• Tieto LAVAsta ja sen 

merkityksestä leviää 

tehokkaasti kunnan sisällä –

kasvattaa mahdollisuutta 

LAVAn systemaattiseen 

juurruttamiseen kunnassa 

Forssa

Tehdään myös lapsibudjetointia



3. Kansainväliset esimerkit 
lapsibudjetoinnista



Lapsibudjetoinnin haasteita maailmalla

• Hieman yllättäen, Unicefin mukaan korkean tulotason maiden osalta lapsilähtöisen budjetoinnin 
käyttöönotto on haastavampaa kuin matalan tulotason maissa

• Unicefin mukaan lapsibudjetoinnin parhaat esimerkit ovat pääosin Euroopan ulkopuolelle –
Euroopassa ainoastaan Wales on arvioitu samalle tasolle

• Tämä voi johtua siitä, että korkean tulotason maiden olemassa olevat budjettirakenteet eivät 
taivu lapsilähtöisen budjetoinnin asettamiin vaatimuksiin, kun taas matalan tulotason maissa 
lapsilähtöistäbudjetointia voidaan implementoida jo uuden järjestelmän kehittämisvaiheessa

• Unicef on kehittänyt oman C-PEM -kriteeristön lapsilähtöiselle budjetoinnille. Unicefin mukaan 
kansainvälisellä tasolla lapsibudjetointi on kokonaisuudessaan, eli C-PEM -kriteeristön 
(indikaattorin) mukaisesti, käytössä hyvin harvoin  

• UNICEF:in selvityksen mukaan monissa maissa on kokeiltu eri tyyppisiä ratkaisuja lapsiin 
kohdistuvien menojen laskennalle, jotka eivät kuitenkaan täytä C-PEMin asettamia kriteereitä

• UNICEF on parhaillaan kehittämässä menetelmää, jonka tarkoituksena on määrittää ohjaavia 
periaatteita ja suosituksia lapsilähtöisen budjetoinnin käyttöönotolle ja joka on sovellettavissa eri 
maiden konteksteissa

Lapsibudjetointia on toistaiseksi sovellettu 
enemmän kehittyvissä kuin kehittyneissä maissa

8.10.2019 Lapsilähtöinen budjetointi 14



C-PEM / Unicef kuvaus

• C-PEM määrittää lapsen edun huomioon ottamista julkisissa talousarvioissa sekä lapsiin 

kohdistuvien menojen systemaattisesta seurantaa ja raportointia. C-PEMin pääkriteerit ovat: 

a) Menetelmän tulee spesifisesti mitata lapsilähtöisiä julkisia menoja

b) Prosessin on oltava valtion omistuksessa

• UNICEF:in selvityksen perusteella on olemassa yleisiä, C-PEM -lähtöisiä indikaattoreita (yleiset ja 

temaattiset indikaattorit). 

Unicefin C-PEM määrittää lapsen edun huomioon ottamista 
julkisissa talousarvioissa sekä lapsiin kohdistuvien menojen 
systemaattisesta seurantaa ja raportointia 
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Unicefin C-PEM koostuu yleisistä ja temaattisista 
indikaattoreista
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Yleiset indikaattorit Temattiset indikaattorit

Lapsiin kohdistuvat kokonaiskustannukset Yhteenveto lapsiin kohdistuvista menoista 

toimintojen, laitosten, ministeriöiden ja / tai 

toimialojen mukaan

Lapsia kohden lasketut menot (ja päivittäiset 

menot per capita)

Menot koko lapsuuden elinkaaren mukaan 

(esim. 0–5, 6-12 ja 13–17-vuotiaat). esim. 

selviytymiseen, kehitykseen, suojeluun, 

osallisuuteen)

Lasten menot per lapsi (ja päivittäin per lapsi) Lapsiin kohdistuvat menoluokat (suora, 

epäsuora, laajennettu jne.)

Lapsiin kohdistuvat menot prosentteina 

kokonaisbudjetista

Lapsiin liittyvien menojen tyyppi (toistuva ja 

pääoma)

Lapsiin kohdistuvat menot prosentteina kaikista 

sosiaalimenoista

Lapsille aiheutuvien menojen toteutusasteet 

(kohdennetut tosiasialliset menot) 

Lapsiin kohdistuvat menot prosentteina BKT: stä

Wales on ainoa Euroopan maa, jonka Unicef hyväksyy lapsibudjetointia toteuttavien maiden listalle. Argentiina 

oli ensimmäinen maa, joka implementoi C-PEMin.
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Wales on Euroopan pioneeri lapsibudjetoinnissa

Wales

Ajanjakso, jolloin 

aloitettu

2009

Kuvaus 

menetelmistä ja 

työkaluista

• Väestöpohjainen kustannustarkastelunmalli BEL (kaikki ikäryhmät)

• Talousarvion tulosanalyysi: OMF-menetelmä (jälkikäteiseen toteutumaan 

perustuva)

• Huomioidaan LOS:in keskeiset periaatteet

• Lasten ja Nuorten Kumppanuudet (Children and Young People`s Partnerships) 

osana hyvinvointisuunnitelman rakentamista

• Osallistava budjetointi

Parhaat opit,  

käytännöt ja 

vaikutukset

• Helpompi rakentaa jos poliittisella tasolla vahva LOS-viitekehys, esim. 

lapsistrategia

• Kansallinen ohjaus

• Läpinäkyvyys lisääntynyt

• Investoinnit lapsiin kasvoivat

• Osallisuus lisääntynyt

Haasteen paikat • Talousarvion tuloksia vaikeaa seurata ja mitata. 

• Kyse on pikemminkin keskustelusta ja varovaisesta tulkinnasta kuin tarkasta 

mittaamisesta ja analyysista
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El Salvador ja Argentiina ovat kehittyvien pioneerejä 
lapsibudjetoinnissa

EL Salvador, Argentiina

Ajanjakso, jolloin 

aloitettu

2014, 2004

Kuvaus 

menetelmistä ja 

työkaluista

• Talousarvioissa lapsiin ja nuoriin kohdistuvat investoinnit on jaettu kahteen kategoriaan: 

kustannustyyppiin (type of expenditure) -ja väestöpohjaan perustuen

• Osallistava budjetointi

Lapsibudjetoinnin 

luokitus

1. Erityismenot, jotka ovat kohdennettu suoraan lapsiin (varhaiskasvatus, peruskoulutus, toiseen 

asteen oppilaitokset, rokotukset, jne.)

2. Välilliset menot, joilla on vaikutus lasten ja nuorten hyvinvointiin (perheille suunnatut ohjelmat, 

tulonsiirrot, toimeentulotuki jne.)

3. Laajennetut menot, jotka koskevat laajempia väestöryhmiä (haavoittuvien ryhmien tukiohjelmat, 

toimet väestön elinolosuhteiden parantamiseksi, kaavoitus, asuntojen rakentaminen jne.)

4. Julkishyödykkeet: (puolustus, turvallisuus, julkishallinto jne.)

Parhaat opit,  

käytännöt ja 

vaikutukset

• Politiikojen kiinnostus kasvoi

• Investoinnit lapsiin kasvoivat

• Meksikossa ja Perussa näkyy lapsiin kohdennettujen menojen tasaista nousua C-PEM-menetelmien 

käyttöönoton jälkeen

Haasteen paikat • On mahdotonta määrittää, vaikuttaako itse lapsibudjetointi prosessi suoraan investointien kasvuun tai 

johtuuko se taloudellisista, poliittisista tai muista tekijöistä 



4. Lapsibudjetoinnin kokemukset 
Suomessa – parhaat käytännöt
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Lapsibudjetointia soveltaneissa kunnissa työ on ollut pääosin 
toimialarajat ylittävän palvelukartan muodostamista

Oulu Heinola Hämeenlinna

Kuvaus • Palvelut ”raskauden” mukaan

• Sote-tietopaketti pohjana 

(tehtiin oma siku-tietopaketti)

• Kustannukset: €/asukas, 

palveluiden käyttö hetuun

pohjautuen

• Työkalu, jolla päättäjille 

näkyväksi, kuinka paljon 

resursseja kohdistuu lasten 

ja nuorten palveluhin

• Pohjautuu Oulun 

liikennevalomalliin

• Lapsibudjetointiin sovellettiin 

elämänkaariajattelua 

(lasten/nuorten palvelut ja 

kustannukset yhden 

lautakunnan alla) vajaa 10-v. 

mutta tämä nyt lopetettu

Parhaat opit 

ja käytännöt

• Kustannusten lisäksi mukana 

muita mittareita (toiminta, 

henkilöstö)

• Hallinnonalat ylittävä 

palvelupohjainen tarkastelu 

keskeinen lähtökohta

• Yhdessä tekeminen (sote ja 

hyte) tuonut esiin 

päällekkäisyydet ja katveet

• Jaottelu ikäluokkiin, joissa 

yhteisiä palveluita toiminut 

• Tilaaja-tuottaja-mallin toimi 

elämänkaarimallissa: 

sopimusohjaus, jota 

vahvistettiin tiiviillä dialogilla

• Tehtiin esim. ennakoivia 

panostuksia lastensuojeluun, 

jotka maksoivat itsensä 

takaisin 

Johto-

päätökset

• Edelläkävijä: kustannusten 

ohella seurataan 

toiminnallisia mittareita

• Toteutuksessa hyödynnetty 

jo olemassa olevaa 

palveluluokitusta

• Pääpaino lasten ja nuorten 

käyttämien palveluiden 

kokonaisuuden 

muodostamisessa

• Työläs: sisältää mm. 

manuaalista laskentaa

• Elämänkaariajattelu ja LABU 

jääneet taloutta painottavan 

toiminnan jalkoihin – sote-

palvelut ohjaavat kunnan 

budjettiraameja vahvasti
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Kuntien lapsibudjetoinnin johdonmukaiseen toteuttamiseen ja 
kehittämiseen tarvitaan vahvempaa kansallista ohjausta

Oulu Heinola Hämeenlinna

Missä LABU 

on näkynyt

• Näkyväksi tekeminen on 

auttanut arvovalintojen 

pohtimisessa kun 

resursoidaan palveluita –

”Tiedetään mistä puhutaan” 

• On aika hyvin valtuuston 

ajatuksissa – lisätty esim. 

oppilashuollon resursseja

• LABU lopetettiin, mutta nyt 

Lapsiystävällinen kunta -

ohjausryhmä pohtii asioita 

uudelleen (hyvät kokemukset 

muistissa)

Edellytykset 

LABUn

jatkamiselle

• Valtakunnallisen linjauksia 

(esim tietomalli ja siinä 

palvelurakenteen luokittelu) 

tarvitaan

• Eroon vahvasta 

henkilösidonnaisuudesta

• Yksittäisen kunnan tai 

kuntayhtymän on vaikea 

edetä ilman valtion tahtotilaa

• Tietosuojakysymykset 

nousevat esteeksi 

tiedonkeruulle ja analyysille

• Jos LABUa aiotaan toteuttaa, 

tarvitaan tavoitteet ja mittarit, 

joilla saadaan aito dialogi 

tuottajien kanssa 

• Talous- ja toimintamittarit 

tulee tuoda yhteen: tieto 

päättäjille säännöllisin välein

Johto-

päätökset

• Jo merkittävänä osa kunnan 

tietojohtamista

• Vahvempi juurruttaminen 

kaipaa valtakunnallisten 

päätösten tukea 

• Lapsibudjetoinnista ollaan 

siirtymässä jo 

”ikäihmisbudjetointiin” vaikka 

LABUn juurruttamista vielä 

tarvitaan

• Vahvempi juurruttaminen 

kaipaa valtakunnallisten 

päätösten tukea

• Käytännön tasolla olemassa 

ymmärrys siitä, miten LABUa

toteutetaan – kysymys 

pitkälti siinä, mitä päättäjät 

priorisoivat
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5. Lapsibudjetointi valtiontalouden 
mallinnuksen näkökulmasta



• Budjettianalyysi on toteutettu valtiovarainministeriön talousarvioesitykseen vuodelle 2020 ja kohdistuu budjetin 

määrärahoihin. 

• Tulopuoli ei sisälly analyysiin, mutta menetelmien kehittyessä tulopuoli on suositeltavaa ottaa myöhemmin mukaan, 

jotta budjetin tulonjakovaikutukset perheiden osalta voidaan arvioida. 

• Teknisenä pohjana ovat Excel-taulukot (budjetti.vm.fi) ja tulkintaa ohjaavat talousarviokirjan perusteluosat. 

Mikäli määrärahojen kohdentuminen lapsiin ei avaudu näistä, apuna on käytetty luotettavinta saatavilla olevaa 

tilastotietoa lähivuosilta. Tulkinnan perustelu on kirjattu taulukkoon.

• Valtionhallinnossa noudatetaan useita ikäkausiryhmittelyjä, minkä vuoksi lapsiin kohdistuvien kulujen selvittäminen 

kohtaa haasteita. 

• Noudatamme mallinnuksessa pääpiirteittäin 18 vuoden ikärajaa, eli sisällytämme analyysiin 0-17-vuotiaiden 

ikäryhmään kohdistuvat kulut tietyin poikkeuksin. 

• Poikkeukset: Toisen asteen koulutus sisällytetään kokonaan, samoin nuorisolain mukaiset avustukset, vammaistuki 

puolestaan rajoittuu alle 16-vuotiaisiin. Opintotuen kohdentamisessa ikäryhmiin vielä tarkennettavaa. 

• Lapsiin kohdistuvat määrärahat jaotellaan 1) suoriin määrärahoihin, 2) kollektiivisiin määrärahoihin. 

• Liikennevalojaottelua ei käytetä valtion budjetin mallinnuksessa. 

Budjettianalyysin mallinnus kohdentuu valtion 
2020 määrärahoihin Alustava kuvaus
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VALTIONTALOUDEN MALLINNUS



Kategoria Allokaatioperuste Tarkempi kuvaus

Suorat 

määrärahat

Määräraha kohdistuu suoraan 

lapsiin. 

Lapsibudjetoinnin kehittyessä yhä useampi 

määräraha voidaan liittää tähän kategoriaan, 

kun allokointi täsmentyy.

Kollektiiviset 

määrärahat

Lapset ovat suoraan osallisia 

palveluista tai hyödykkeistä, jotka 

ovat koko väestön saatavilla. 

Lapsilla on pääsy palveluun. 

Kategoriaan ei pääsääntöisesti sisällytetä 

työelämän tai turvallisuuden määrärahoja, 

vaikka näistä koituu välillistä hyötyä myös 

lapsille. 

Määrärahat on jaoteltu suoriin ja kollektiivisiin 
määrärahoihin

Alustava kuvaus
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Hallinnonala Suorat määrärahat Kollektiiviset määrärahat

STM • Runsaasti suoria määrärahoja, mm. lapsilisät, perhe-

etuudet, sosiaaliturvan lapsiin kohdistuvat menot. 

STEA-rahoituksessa myös merkittävä osa kohdistuu 

lapsiin.

• Jonkin verran kollektiivisia 

määrärahoja sekä kuluja, joista ei 

pysty erittelemään lapsiin 

kohdistuvia kuluja.

VM • Kuntien valtionosuudet suurin yksittäinen lapsiin 

kohdistuva määräraha (2,4 mrd, 32 % VOS:sta). 

• Kollektiivisia määrärahoja jonkin 

verran.

LVM • Ei lainkaan lapsiin kohdistuvia suoria määrärahoja. • Kollektiivisia kuluja huomattava 

määrä.

OKM • Valtaosa määrärahoista kohdistuu suoraan lapsiin. 

(Poikkeuksena korkeakoulutukseen ja huippu-

urheiluun kohdistuvat määrärahat.). Noin neljännes 

määrärahoista kohdistuu suoraan lapsiin. 

(Korkeakoulutukseen kohdistuu merkittävä osa 

ministeriön määrärahoista.)

• Kollektiivisia määrärahoja 

kohdistuu erityisesti kulttuuriin.

TEM

SM

• Vain vähän lapsiin kohdistuvia määrärahoja, 

maahanmuuton kuluissa näitä on.

• Työelämän ja turvallisuuden 

määrärahat jätetty pois 

kollektiivisista kuluista.

Valtion budjettianalyysin allokaatioperusteet (1/2)

Alustavat perusteet
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Hallinnonala Suorat määrärahat Kollektiiviset määrärahat

VNK • Hankerahoista 13 % lapsiin kohdistuvia. • Kollektiivisia hyvin vähän lapsiin 

kohdistuvia.

UM • Vain vähän lapsiin kohdistuvia määrärahoja, 

kehitysyhteistyössä on.

• Kollektiivisia kuluja ei mukana.

MMM • Lapsiin kohdistuu yksittäinen määräraha (4H-kerho) • Maaseudun elinvoimaan ja 

ympäristöön kohdistuvia 

kollektiivisia määrärahoja.

YM • Hyvin vähän lapsiin kohdistuvia määrärahoja,

• vain avustuksissa. 

• Kollektiivisia kuluja huomattava 

määrä.

PLM, TP & 

EK

• Ei lainkaan lapsiin kohdistuvia määrärahoja. • Kollektiivisia kuluja ei mukana

OM • Lapsiin suoraan kohdistuvia määrärahoja 

lapsiasiavaltuutettu sekä lapselle oikeudenkäyntiin 

määrättyjen edustajien kulut.

• Kollektiivisia kuluja ei mukana

Valtion budjettianalyysin allokaatioperusteet (2/2)

Alustavat perusteet
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VALTIONTALOUDEN MALLINNUS
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Lasten osuus valtion vuoden 2020 budjetista on 
laskennallisesti n. 15 % (n. 8,8 mrd€)

Valtion budjetti 2020 ja siitä lapsiin kohdistuvat menoerät, Miljardia € 

20Mrd€

15Mrd€

0Mrd€

5Mrd€

10Mrd€

Velan 

korot

TEM

32%

0,2

TP, 

VNK 

& EK

VM

3,4

STM OKM UMLVM PLM MMM OMSM

18,7

13%

14,8

6,6

3,2

1,5

2,716% 2,5

1,2 1,0 0,9
0,4

YM

23%

Σ 57,1

8,8

(15%)

48,3

(85%)

Lapset

Muut

Alustavat tulokset

Lapsiin kohdistuvat 

menoerät koostuvat lähes 

kokonaan neljän 

ministeriön budjeteista

VALTIONTALOUDEN MALLINNUS
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STM kattaa valtaosan (n. 38 %) lasten valtion 
budjetin osuudesta, VM 29 % ja OKM 24 %

2020 budjetin lapsiin kohdistuvat menoerät ministeriöittäin, % / Miljoonaa € 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

STM

38%

VM

29%

OKM

24%

LVM

6%

STM VM OKM LVM TEM SM UM MMM YM
TP, VNK 

& EK
OM

3 368,2 M€ 2 522,7 M€ 2 108,2 M€ 542,0 M€ 90,0 M€ 53,3 M€ 44,7 M€ 31,9 M€ 28,7 M€ 1,6 M€ 0,6 M€

38,3 % 28,7 % 24,0 % 6,2 % 1,0 % 0,6 % 0,5 % 0,4 % 0,3 % 0,0 % 0,0 %

Yhteensä

8 791,9 M€

Alustavat tulokset

VALTIONTALOUDEN MALLINNUS



6. Lapsibudjetointi kuntatalouden 
mallinnuksen näkökulmasta 



Kuntatalouden mallinnuksen logiikan yleinen kuvaus
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Kuntamallinnuksessa kohdennetaan 
kuntaorganisaatio palveluluokkiin, jotka edelleen 
kohdennetaan lasten ja nuorten palveluihin

Organisaatio
Kust.paikka

Toiminto
Kohde

Tili
Kausi

Talous

Luokittelu LaBu-laskenta
LaBu-RaportointiPalvelurakenne

Esim. JHS, 

sotetietopaketti

Palveluluokka 1

Palveluluokka 2

Palvelu 1.1

Palvelu 1.2

Palvelu 2.1

Palvelu 2.2

Kunta X

• Jakosäännöt 

palveluille (tilien, 

%-osuuksien ym. 

pohjalta)

• Huomioidaan 

myös hallinnon 

vyörytykset, 

sisäiset erät ym.

1. Laskennalliset 

allokaatiot suorien ja 

kollektiivisten 

palveluiden osalta

2. Väestömomenttien 

muodostaminen esim. 

käyttäjätietojen 

perusteella

3. Luokittelu ehkäiseviin, 

tukeviin ja korjaaviin 

palveluihin

Alustava kuvaus

KUNTATALOUDEN MALLINNUS

Pilottikunnan mallinnus toteutettiin hyödyntämällä koko kunnan v. 2018 

todellista tilinpäätösaineistoa (käyttötalous, eurodata)
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Käytännössä kunnan hallinnonalat konsolidoidaan 
palvelukokonaisuuksiksi…

1
Kunnan 

hallintoalakohtainen

toteutuma / budjetti

SoTe –palvelut

Sivi –palvelut

Muut –palvelut

3
Jakosäännöt 

määritellään 

kustannuksille

Perheiden palv.

Fysioterapia

Suun terveys

Perusopetus

Esiopetus

Viheralueet

Palvelualat

…

1,00

0,07

0,30

1,00

1,00

0,17

%

…

Kaikki menot

Lasten käynnit

Lasten käynnit 

Kaikki menot

Kaikki menot

Väestöosuus

Jakosäännöt

…

2
Kunnan 

palvelualakohtainen 

toteutuma / budjetti

Alustava kuvaus

KUNTATALOUDEN MALLINNUS

Kunnan 

tuloslaskelma
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…ja palvelut määritellään liikennevalomallin ja 
lasten palveluiden käyttöedellytysten mukaan 

Perheiden palv.

Fysioterapia

Suun terveys

Perusopetus

Esiopetus

Viheralueet

Palvelualat

…

1,00

0,07

0,30

1,00

1,00

0,17

%

…

Kaikki menot

Lasten käynnit

Lasten käynnit 

Kaikki menot

Kaikki menot

Väestöosuus

Jakosäännöt

…

S

S

S

S

S

K

K/S

4
Liikennevalomallissa

palvelut määritellään palvelun 

luonteen mukaan ennalta-

ehkäiseviin, tukeviin ja 

korjaaviin

5
Kollektiiviset ja suorat 

kustannukset erotellaan 

kahdella kysymyksellä: Onko 

palvelu suoraan lapsiin 

kohdistuva (Esim. 

Perusopetus)? Onko palvelu 

kaikille kuntalaisille 

yksilöimättömästi suunnattu 

(Esim. Joukkoliikenne)? 

Alustava kuvaus

KUNTATALOUDEN MALLINNUS
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Sivistystoimen ylätason palvelurakenteen luokittelu

Palvelut Liikennevalo Kollek. / suora Jakosäännöt

S
iv

is
ty

s
to

im
i

Kirjasto K Lasten väestöosuus

Kulttuuripalvelut K Lasten väestöosuus

Liikuntapalvelut K/S Lasten väestöosuus / kaikki kustannukset

Lukio S Kaikki kustannukset

Nuorisopalvelut S Kaikki kustannukset

Perusopetus S Kaikki kustannukset

Vapaa sivistystyö ja 

taidekasvatus
K/S Lasten väestöosuus

Varhaiskasvatus S Kaikki kustannukset

Luokittelun ylin taso

Alustava kuvaus

Esimerkiksi:

koulujen sisäliikuntatiloista kaikki 

kustannukset, uimahalleista 

lasten väestönosuus

KUNTATALOUDEN MALLINNUS
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Sosiaali- ja terveyspalveluiden ja muiden 
palveluiden palvelurakenteen luokittelu

Palvelut Liikennevalo Kollek. / suora Jakosäännöt

S
o

s
ia

a
li-

ja
 t

e
rv

e
y
s
to

im
i

Erikoissairaanhoito S Lasten palvelujen käyttö

Lääkinnällinen 

kuntoutus
S

Kaikki kustannukset / Lasten käyntimäärien 

osuus

Perhepalvelut S Kaikki kustannukset

Suunterveys S Lasten käyntimäärien osuus

Vammaispalvelut S Lasten hoitopäivien ja asiakkuuksien jakaumat

Vastaanottopalvelut S Lasten käyntimäärien osuus

M
u

u
t Liikenneverkkopalvelut K Lasten väestöosuus

Viheraluepalvelut K/S Lasten väestöosuus / Kaikki kustannukset

Alustava kuvaus

KUNTATALOUDEN MALLINNUS

Luokittelun ylin taso
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Käytetty palveluluokittelu on pääosin 
yhdistettävissä esim. JHS-luokkiin 
JHS * Esimerkkikunnan 

palveluluokittelu

Äitiys- ja lastenneuvolapalvelut Terveysneuvonta

Kouluterveydenhuollon palvelut Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto

Opiskeluterveydenhuollon palvelut

Lapsiperheiden sosiaalityö- ja 

ohjaus

Sosiaalityö

Ennaltaehkäisevät palvelut

Lapsiperheiden kotipalvelu ja 

perhetyö

Lapsiperheiden kotipalvelu

Ennaltaehkäisevä perhetyö

Päiväkotitoiminta Päiväkotihoito

Vuorohoito

Esiopetus Esiopetus

• Pilottilaskennassa päädyttiin 

käyttämään omaa 

palveluluokittelua

• Pääsääntöisesti 

pilottilaskennassa 

hyödynnetty luokittelu on JHS-

suositusta tarkempi

• JHS-suositus on tällä hetkellä 

vielä hyväksymättä

• Terminologia vaihtelee eri 

palveluluokittelujen kesken, 

mutta sisällöissä 

eroavaisuudet pieniä

* JHS 200 Kuntien palveluluokitus, luonnos 28.8.2019 

Alustava kuvaus

KUNTATALOUDEN MALLINNUS
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Pilottikunnan alustavan mallinnuksen perusteella 
lapsiin kohdistuu ~30 % kunnan menoista

Esimerkkikunnan menot liikennevalomallin mukaan 2018, %

74%

3%

Muut

3%8%

2%

59%

88%

SoTe

23%

3%

Sivi

97%

26% 15%

5%

3%

21%

72%

100%

Ennaltaehkäisevä

Tukeva

Korjaava

Alustavat tulokset

Taulukon x-akselilta voi lukea 

kunnan palvelukoko-

naisuuteen kohdistaman 

osuuden (esim, SoTe –palvelut 

59%). Y-akselilta voi lukea 

palvelun sisäisen jakauman  

Ensimmäiseen mallinnukseen on käytetty alustavasti erään pilottikunnan lukuja. 

Harmaa alue kuvaa 

muihin kuin lapsiin 

kohdistuvia menoja.

Kustannukset yhteensä

KUNTATALOUDEN MALLINNUS
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Valtaosa lapsiin kohdistuvista kustannuksista on 
ns. suoria kustannuksia

Esimerkkikunnan menot käyttöedellytysten mukaan 2018, %

3%

15%59%

12%

88%

SoTe

23%

5%

72%

Sivi

97%

Muut

26%

26%

2%

72%

100%

Kollektiivinen Suora

Alustavat tulokset

Ensimmäiseen mallinnukseen on käytetty alustavasti erään pilottikunnan lukuja. 

Taulukon x-akselilta voi lukea 

kunnan palvelukoko-

naisuuteen kohdistaman 

osuuden (esim, SoTe –palvelut 

59%). Y-akselilta voi lukea 

palvelun sisäisen jakauman  

Kustannukset yhteensä

Harmaa alue kuvaa 

muihin kuin lapsiin 

kohdistuvia menoja.

KUNTATALOUDEN MALLINNUS
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Esimerkkikunnan lapseen kohdistuvat 
kustannukset ovat ~12 500 € / lapsi

Esimerkkikunnan menot liikennevalomallin

mukaan 2018, € / lapsi

0€

3 500€

7 000€

10 500€

14 000€

75%

12 574€

9%

16%

€/lapsi

Esimerkkikunnan menot käyttöedellytysten

mukaan 2018, € / lapsi

0€

3 500€

7 000€

10 500€

14 000€

94%

6%

€/lapsi

12 574€

75 % kunnan lapseen kohdistamista kustannuksista on ennaltaehkäiseviä, minkä selittää perusopetus 
ja toisen asteen koulutukset. Sama ilmiö selittää paljon myös suorien kustannusten osuudesta (95 %)

Alustavat tulokset

Ensimmäiseen mallinnukseen on käytetty alustavasti erään pilottikunnan lukuja. 

KUNTATALOUDEN MALLINNUS

Ennaltaehkäisevä

Tukeva

Korjaava

Kollektiivinen

Suora



• Olemme jakaneet indikaattorit seuraavasti:

• Toistaiseksi tässä vaiheessa työtä olemme esittäneet pääasiassa lasten hyvinvointia mittaavia 

indikaattoreita
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Osana lapsibudjetoinnin työtä pyrimme  
määrittelemään indikaattorit, joilla lapsibudjetoinnin 
onnistumista voisi mitata

Kori Jäsennys Tausta Esimerkki 

mittarista

1 Lapsiin kohdistuviin kustannuksiin 

liittyvät indikaattorit

Esim. Unicefin C-PEM mittaristo Kustannukset, € / 

lapsi

2 Lasten palvelunkäyttöä kuvaavat 

mittarit

Ns. perinteiset suoritepohjaiset mittarit Sijoitusten määrä / 

vastaavanikäinen 

väestö

3 Lasten hyvinvointia mittaavat 

indikaattorit

Ns. hyte-kerroin-työ (Ikonen et al, 2018. 

Kuntien hyvinvoinnin ja terveyden 

edistämisen lisäosan laskenta), pohjautuu 

vahvasti kouluterveyskyselyyn

Kokee 

terveydentilansa 

keskinkertaiseksi tai 

huonoksi, % 

ikäryhmästä

KUNTATALOUDEN MALLINNUS



• Indikaattoreiden rakentamisen lähtökohdat:

o Mittauksen pääkohde on kunnan alle 18-vuotias väestö ja heihin kohdistuvat kustannukset 

(esim. kunnan palveluun käyttämä € per lapsi)

o Hyvinvointi-indikaattoreiden tietopohja on rakennettu julkisista tietolähteistä, jotta se olisi 

halukkaille kunnille heti saatavilla

 Keskeisimpinä tietolähteinä ovat Tilastokeskuksen, Kela:n ja THL:n tuottamat tilastotiedot

 Perusyksikkönä on kunta ja sen tuottamat palvelut

 Indikaattoreiden tulkinta tulisi saattaa osaksi lapsilähtöistä budjettianalyysia

 Indikaattorityötä täydennetään vielä perinteisemmillä suoritepohjaisilla mittareilla. Nämä eivät 

kerro hyvinvoinnista, mutta tuovat kuntakohtaiseen vertailuun lisää aineistoa silloin, kun 

talouden luvut (1-kori) ja hyvinvoinnin indikaattorit (3-kori) eivät yksin riitä
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Mittariston rakentamisen lähtökohtana on 
vertailukelpoisuus kuntien välillä sekä tiedon 
helppo saatavuus

Alustava kuvaus

KUNTATALOUDEN MALLINNUS



• Tällä hetkellä lasten ja nuorten hyvinvointia kuvaavat indikaattorit 
rakentuvat pitkälti kouluterveyskyselyn ympärille

o Julkisista lähteistä saatavat tilastotiedot kertovat pääosin palvelukäytön 
volyymista ja sen resursseista – ne katsovat tilannetta ennen kaikkea 
palvelujärjestelmän näkökulmasta, eivätkä sellaisenaan yksinään kerro 
lasten ja nuorten hyvinvoinnista

o Tarvitaan siis mittareita kertomaan lasten ja nuorten koetusta fyysisestä, 
psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista

• Kun kunnan lasten, nuorten ja perheiden palveluihin käyttämät rahat 
kuvataan palveluiden raskauden (liikennevalomalli) mukaan, eri 
hallinnonalojen luvut ovat keskenään yhteismitallisia ja muutokset 
hyvinvointimittareissa selkeästi tulkittavissa
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Näkemyksemme mukaan indikaattoreissa tulee 
huomioida sekä taloutta, palvelunkäyttöä että 
hyvinvointia

KUNTATALOUDEN MALLINNUS
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Indikaattorit kertovat lapsiin käytettävistä varoista, 
palvelunkäytöstä sekä hyvinvoinnista

Kunnan lapsiin 

kohdistamat 

menoerät, € 

Kunnan 

talousarviosta 

arvioidaan lapsiin 

kohdistuvat 

menoerät
€/

lapsi

Korjaavat

Ennaltaehkäisevät

Tukevat

Palvelualat
Hyvinvoinnin 

indikaattorit

Koettu terveys

Mielenterveys

Elintavat

Sosiaaliset suhteet

Elintaso

Oppiminen

Sotepalvelut

Sivistyspalvelut

Muut palvelut

K/S

K/S

K/S

€/

lapsi

€/

lapsi

Alustava kuvaus

KUNTATALOUDEN MALLINNUS

1-korin mittarit näkyvät kustannuksissa (esim. €/lapsi), 2-korin mittarit 

suoritteissa ja 3-korin mittarit hyvinvoinnin indikaattoreissa.

Lähde: Ikonen et al, 2018. Kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lisäosan laskenta

OKM 2011. Lasten hyvinvoinnin kansalliset indikaattorit

Palvelunkäyttötiedot / 

suoritteet

Palvelunkäyttötiedot / 

suoritteet

Palvelunkäyttötiedot / 

suoritteet
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Valitsemamme hyvinvoinnin indikaattorit 
pohjautuvat vahvasti ns. hyte-kertoimiin

Indikaattori Kuvaus Tietolähde

Oppiminen Koulutuksen ulkopuolelle jääneet 17–24-vuotiaat, % ikäryhmästä Tutkintorekisteri, Tilastokeskus

Koettu terveys Kokee terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi, % ikäryhmästä Kouluterveyskysely, Sotkanet

Elintavat Ylipainoisia, % ikäryhmästä Kouluterveyskysely, Sotkanet

Elintavat Liikkuu vähintään tunnin viikossa, % ikäryhmästä Kouluterveyskysely, Sotkanet

Elintavat Käyttänyt / käyttää jotain tupakkatuotetta päivittäin, % ikäryhmästä Kouluterveyskysely, Sotkanet

Elintavat Harjaa hampaansa harvemmin kuin kahdesti päivässä, % ikäryhmästä Kouluterveyskysely, Sotkanet

Elintaso Perustoimeentulotukea saavat lapsiperheet, % lapsiperheistä
Perustoimeentulotuen saajakotitaloudet,

Kelasto

Sosiaaliset suhteet Kiusattuna viikottain, % ikäryhmästä Kouluterveyskysely, Sotkanet

Sosiaaliset suhteet Ei yhtään läheistä ystävää, % ikäryhmästä Kouluterveyskysely, Sotkanet

Mielenterveys
Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden vuoksi 

työkyvyttömyyseläkettä saavat 16 - 24-vuotiaat, % ikäryhmästä
Eläketurvakeskus (ETK) ja Kela, Sotkanet

Alustava ehdotus 

- tarkentuu

KUNTATALOUDEN MALLINNUS

Lähde: Ikonen et al, 2018. Kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lisäosan laskenta

Pääasiallinen 

tilastolähde on 

kouluterveyskysely



7. Selvityksen eteneminen



• Palveluluokittelun validointi 

• Mallinnusten täsmentäminen ja validointi sekä 
kahden muun pilottialueen mallinnusten toteutus

• Tulosten tulkinta, havainnot ja ehdotukset 

• Lapsibudjetoinnin toteuttamiseen liittyvien 
haasteiden identifiointi 

• Lapsibudjetoinnin mallin kuvaaminen

• Asteittainen tiekartta lapsibudjetoinnin 
käyttöönottamiseksi 

 Loppuraportti
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Seuraavia työvaiheita mm. 



Kiitos!

Lisätietoja: virve.jokiranta@nhg.fi

...sekä muilta tiimin jäseniltä

mailto:virve.jokiranta@nhg.fi




Lasten, nuorten ja lapsiperheiden 
palvelujen systeeminen uudistaminen 

hyvinvoinnin lisääminen ja 
kustannusvaikuttavuuden 

tehostaminen

Markku Rimpelä

Strategiajohtaja

Hämeenlinnan kaupunki



Kansallinen lapsistrategia 
systeemisen uudistamisen 

ajurina





Lapsiperheiden palvelujen uudistamissa tarvitaan 
yleistettävyyden ja paikallisuuden välistä 

vuorovaikutusta

• Toisaalta on tuettava maakuntia, 
kuntia ja muita palvelujen tuottajia 
soveltamaan 
kustannusvaikuttaviksi 
osoittautuneita järjestelmä- ja 
palveluinnovaatioita omassa 
toimintaympäristössään. 

• Erityisesti on panostettava 
soveltamisen ja toimeenpanon 
edellytyksiin, säännöksistä tiedon 
hallintaan ja johtamisrakenteista 
laadunhallintaan sekä 
toimintakulttuureja ja osaamista 
uudistavaan koulutukseen, 
työnohjaukseen ja lähijohtamiseen.

• Yhtäältä tarvitaan yhteisiä ja 
yleistäviä tavoitemalleja laajoja 
palvelukokonaisuuksia kattavasta 
kokonaisarkkitehtuurista yksittäisiin 
palveluinnovaatioihin. 

• Näitä kehitetään tehokkaimmin 
valtakunnallisesti ohjatuissa 
hankkeissa ja ohjelmissa 
asiantuntijayksiköiden ja palvelujen 
järjestäjien ja tuottajien 
yhteistyönä. 



Ensimmäinen tehtävä on riittävän kansallisen 
konsensuksen ja sitoutumisen rakentaminen 

kansallisella lapsistrategialla. Tähän tarvitaan kaksi 
osin rinnakkaista ja peräkkäistä prosessia

• Parlamentaarisessa yhteistyössä valmistellaan 
eduskunnalle esitys kansallisesta lapsistrategisesta 
tavoite- ja toimeenpano-ohjelmasta. Luonnoksen tulisi 
olla valmis keväällä 2020.

• Kuntien ja mahdollisten maakuntien roolin 
selkiyttämiseksi ja myös niiden sitouttamiseksi 
kansallinen strategia jalkautetaan maakunnallisiksi ja 
kunnallisiksi strategioiksi ja strategian toimeenpano-
ohjelmiksi. 



Strategian eri tasoilla tulee olla yhteinen ymmärrys 
johtamisesta, tiedosta ja resursseista. 

(Yhteensovittava johtaminen) 

• Lasten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin rinnalla toinen tärkeä 
kysymys on kuntien muuttuva rooli: Kun tai jos kuntien vastuu 
palvelujen järjestämisestä vähenee, tulee paikallisen ja 
alueellisen lapsipolitiikan johtaminen turvata yhteisillä 
strategisilla tavoitteilla ja toimeenpanolla

Valtio Maakunta Kunta

Tuloksellisuusdialogi



Tuloksellisuusdialogi
• Johtamisesta

Yhteinen ymmärrys

• Resursseista• Tiedosta

• Lasten, nuorten ja lapsiperheiden palveluiden 
uusi malli perustuu yhteiseen asiakkuuteen

Viime kädessä ajankohtaisin haaste ei olekaan strategian valmisteleminen ja 
hyväksyminen, vaan miten strategia muuttuu toiminnaksi ja kun se muuttuu 
toiminnaksi, edetäänkö kohti yhteisesti kiteytettyä näkymää organisaation 
toivotusta tulevaisuudesta (Laihonen ym. 2017)!









Lapsen aika –raportin vision tavoitteiden suhde 
hallitusohjelman toimenpiteisiin



10.10.2019

Jokaisen lapsen 
elämässä on läheisiä ja 
turvallisia aikuisia, jotka 
toimivat lapsen 
parhaaksi

• Poikkihallinnollinen lapsistrategia YK:n lapsen 
oikeuksien sopimuksen pohjalta,

• Jatketaan lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaa,
• Perhevapaauudistus (valtion rahoitusosuus), 
• Lisätään turvakotipalveluiden saatavuutta kohti 

Istanbulin sopimuksen mukaista tasoa,
• Säädetään henkilöstömitoitus lastensuojeluun. Vuonna 

2022 mitoitus nostetaan 35 asiakkaaseen per henkilö ja 
vuonna 2024 30. 

• Turvataan erityistä tukea vaativien lasten 
moniammatilliset palvelut ja levitetään tiimimallia,

• Oppilas- ja opiskelijahuollon vahvistaminen 
perusopetuksessa ja toiselle asteella, 

• Varhaiskasvatuksen osallistumisasteen nosto:
• Subjektiivinen varhaiskasvatusoikeus
• ryhmäkokojen pienentäminen

• Vahvistetaan parisuhdetyötä ja vanhemmuuden tukea, 
• Helpotetaan perheiden kotipalvelun saamis- ja 

myöntöedellytyksiä, 
• Levitetään perhekeskustoimintamallia ja kehitetään 

neuvoloiden roolia, 
• Edistetään vuoroviikkoasumista koskevan selvityksen 

toimenpide-ehdotuksia, 
• Päihteitä käyttävien äitien palvelut,
• Etsivä nuorisotyö,
• Valtakunnallinen digitaalinen järjestelmä helpottamaan 

yhteys- ja yksilöintitietojen siirtämistä etsivälle 
nuorisotyölle

• Poikkihallinnollisen lapsistrategian laatimiseen 6 M€ 
2020-2022

• Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma 23 M€ 2020-
2022

• Perusopetuksen laatu- ja tasa-arvo-ohjelmat 180 M€ 
2020-2022

• Varhaiskasvatuksen laatu- ja tasa-arvo-ohjelma 125 M€ 
2020–2022.

• Perusturvaan (eli vähimmäismääräiseen 
kuntoutusrahaan, sairaus- ja vanhempainpäivärahoihin 
sekä peruspäivärahaan ja työmarkkinatukeen) 
ehdotetaan tehtäväksi 20 euron korotus, 
kustannusvaikutus noin 40 M€

• Oppilas- ja opiskelijahuollon vahvistaminen 
perusopetuksessa ja toisella asteella varataan 10 M€ 
2021, 20 M€ 2022 ja 29 M€ 2023.

• Subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden rajaus 
poistetaan ja varhaiskasvatuksen ryhmäkokoja 
pienennetään 1.8.2020 Peruspalveluiden 
valtionosuuteen 13,8 M€ lisäys 2020

• Päihteitä käyttävien äitien palvelujen parantamiseen 3 
miljoonaa euroa yhteensä vuosina 2020 ja 2021.

• Nuorten työpajatoiminnan tukeminen 1,5 M€ 2020 ja 
vuosittain 1,8–2,0 M€ 2021–2023. 

• Valtakunnallisen digitaalisen järjestelmän 
kehittämiseen etsivän nuorisotyön toimintaan 1,2 M€ 
2020

•

• Sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämiseen yhteensä 
80 M€ 2020, 130 M€ 2021 ja 150 M€ 2022.



10.10.2019

Jokainen lapsi, nuori 
ja vanhempi / 
huoltaja on osa 
yhteisöjä tuntee 
kuuluvansa niihin ja 
voi vaikuttaa niihin 
toimillaan

• Poikkihallinnollinen lapsistrategia YK:n lapsen 
oikeuksien sopimuksen pohjalta,

• Jatketaan lapsi- ja perhepalveluiden 
muutosohjelmaa,

• Harrastusmahdollisuus kaikille koulupäivän 
yhteydessä – Suomen Islannin malli, 

• Varhaiskasvatuksen osallistumisasteen nosto:
• Subjektiivinen varhaiskasvatusoikeus
• ryhmäkokojen pienentäminen

• Pakolaiskiintiön korottaminen,
• Radikalisaation ehkäisy

Perheiden yhdessä 
viettämä aika 
lisääntyy ja koetaan 
myönteiseksi

• Poikkihallinnollinen lapsistrategia YK:n lapsen 
oikeuksien sopimuksen pohjalta,

• Jatketaan lapsi- ja perhepalveluiden 
muutosohjelmaa, 

• Vahvistetaan parisuhdetyötä ja vanhemmuuden 
tukea, 

• Helpotetaan perheiden kotipalvelun saamis- ja 
myöntöedellytyksiä,

• Edistetään vuoroviikkoasumista koskevan selvityksen 
toimenpide-ehdotuksia, 

• Perhevapaauudistus (valtion rahoitusosuus)

• Poikkihallinnollisen lapsistrategian laatimiseen 6 M€ 2020-
2022

• Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma 23 M€ 2020-2022
• Maksuttomien harrastusmahdollisuuksien edistämiseen 5 

M€ 2020 Suomen ”Islannin mallin” luomiseksi. 
• Aamu- ja iltapäivätoimintaan sekä koulupäivän yhteydessä 

tapahtuvan harrastamiseen 14,5 M€ vuodesta 2021 alkaen.
• Subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden rajaus poistetaan ja 

varhaiskasvatuksen ryhmäkokoja pienennetään 1.8.2020 
Peruspalveluiden valtionosuuteen 13,8 M€ lisäys 2020

• Poikkihallinnollisen lapsistrategian laatimiseen 6 M€ 2020-
2022

• Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma 23 M€ 2020-2022
• Perusturvaan (eli vähimmäismääräiseen kuntoutusrahaan, 

sairaus- ja vanhempainpäivärahoihin sekä peruspäivärahaan 
ja työmarkkinatukeen) ehdotetaan tehtäväksi 20 euron 
korotus, kustannusvaikutus noin 40 M€

• Sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämiseen yhteensä 80 M€ 
2020, 130 M€ 2021 ja 150 M€ 2022.



10.10.2019

• Poikkihallinnollinen lapsistrategia YK:n lapsen 
oikeuksien sopimuksen pohjalta,

• Jatketaan lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaa,
• Harrastusmahdollisuus kaikille koulupäivän yhteydessä 

– Suomen Islannin malli,
• Taiteen perusopetuksen kehittäminen,
• Lastenkulttuurin yleis- ja hankeavustukset,
• Perhevapaauudistus (valtion rahoitusosuus), 
• Varhaiskasvatuksen osallistumisasteen nosto:

• Subjektiivinen varhaiskasvatusoikeus
• ryhmäkokojen pienentäminen

• Poikkihallinnollinen liikkumisohjelma, liikuntapoliittinen 
koordinaatioelin, liikkuva koulu -ohjelman 
laajentaminen, 

• Liikuntapaikkarakentaminen ja kansallinen 
virkistyskäyttöstrategia,

• Yleisten kirjastojen saavutettavuus, kirjastoautot, 
kokoelmien monimuotoisuus

Lasten ja nuorten 
kaverisuhteet 
vahvistuvat ja 
yksinäisyys vähenee

• Poikkihallinnollisen lapsistrategian laatimiseen 6 M€ 
2020-2022

• Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma 23 M€ 2020-
2022

• Maksuttomien harrastusmahdollisuuksien edistämiseen 
5 M€ 2020 Suomen ”Islannin mallin” luomiseksi. 

• Aamu- ja iltapäivätoimintaan sekä koulupäivän 
yhteydessä tapahtuvan harrastamiseen 14,5 M€ 2021 
alkaen.

• Maksuttomien harrastusmahdollisuuksien edistämiseen 
5 M€ 2020 Suomen ”Islannin mallin” luomiseksi. 

• Varhaiskasvatuksen laatu- ja tasa-arvo-ohjelma 125 M€ 
2020–2022.

• Subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden rajaus 
poistetaan ja varhaiskasvatuksen ryhmäkokoja 
pienennetään 1.8.2020 Peruspalveluiden 
valtionosuuteen 13,8 M€ lisäys 2020

• Kulttuurin avustuksien lisäämiseksi yhteensä 5,1 M€ 
2020, 7,5 M€  2021, ja vuosittain 1,5 M€ vuosina 2022-
2023.

• Perusturvaan (eli vähimmäismääräiseen 
kuntoutusrahaan, sairaus- ja vanhempainpäivärahoihin 
sekä peruspäivärahaan ja työmarkkinatukeen) 
ehdotetaan tehtäväksi 20 euron korotus, 
kustannusvaikutus noin 40 M€



10.10.2019

Jokaisella lapsella ja 
nuorella on oma 
jatkuvan kasvun ja 
oppimisen polku, joka 
huomioi yksilölliset 
erot

• Poikkihallinnollinen lapsistrategia YK:n lapsen 
oikeuksien sopimuksen pohjalta,

• Jatketaan lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaa,
• Oppivelvollisuusiän pidennys 18-ikävuoteen ja 

maksuton toinen aste,
• Oppilas- ja opiskelijahuollon vahvistaminen 

perusopetuksessa ja toiselle asteella, 
• Varhaiskasvatuksen osallistumisasteen nosto:

• Subjektiivinen varhaiskasvatusoikeus
• ryhmäkokojen pienentäminen

• Harrastusmahdollisuus kaikille koulupäivän yhteydessä 
– Suomen Islannin malli,

• Ammatillisen koulutuksen opettajat,
• Lukiokoulutuksen laatu- ja saavutettavuusohjelma,
• Peruskoulun laatu- ja tasa-arvo-ohjelma,
• Varhaiskasvatuksen laatu- ja tasa-arvo-ohjelma,
• Jatkuva oppiminen,
• Korkeakoulujen jatkuva oppiminen sekä yhteistyö- ja 

alustamallin luominen,
• Etsivä nuorisotyö,
• Valtakunnallinen digitaalinen järjestelmä helpottamaan 

yhteys- ja yksilöintitietojen siirtämistä etsivälle 
nuorisotyölle

Poikkihallinnollisen lapsistrategian laatimiseen 6 M€ 2020-
2022
Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma 23 M€ 2020-2022
Oppivelvollisuuden laajentamiseen, sekä toisen asteen 
maksuttomuuteen 22 M€ 2021, 65 M€ 2022 ja 107 M€ 
2023.
Oppilas- ja opiskelijahuollon vahvistaminen 
perusopetuksessa ja toisella asteella varataan 10 M€ 2021, 
20 M€ 2022 ja 29 M€ 2023.
Varhaiskasvatuksen laatu- ja tasa-arvo-ohjelma 125 M€ 
2020–2022.
Subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden rajaus poistetaan ja 
varhaiskasvatuksen ryhmäkokoja pienennetään 1.8.2020 
Peruspalveluiden valtionosuuteen 13,8 M€ lisäys 2020
Maksuttomien harrastusmahdollisuuksien edistämiseen 5 
M€ 2020 Suomen ”Islannin mallin” luomiseksi. 
Aamu- ja iltapäivätoimintaan sekä koulupäivän yhteydessä 
tapahtuvan harrastamiseen 14,5 M€ vuodesta 2021 alkaen
Nuorten työpajatoiminnan tukeminen 1,5 M€ 2020 ja 
vuosittain 1,8–2,0 M€ 2021–2023. 
Lukiokoulutuksen oppilaskohtainen rahoitus 7,5 M€ lisäys
Ammatillisen koulutuksen opettajien ja ohjaajien 
palkkaamiseen sekä opetuksen ja ohjauksen tukitoimiin 80 
M€ lisäys 2020
Työpaikkaohjaajien lisäämiseen 2,5 M€ 2020.
Valtakunnallisen digitaalisen järjestelmän kehittämiseen 
etsivän nuorisotyön toimintaan 1,2 M€ 2020.
Yliopistojen perusrahoitusta korotetaan 40 M€ 2020
Ammattikorkeakoulujen perusrahoitusta korotetaan 20 M€ 
2020 lähtien. 
Lisäksi indeksikorotukset toteutetaan täysimääräisinä.



10.10.2019

• Poikkihallinnollinen lapsistrategia YK:n lapsen oikeuksien 
sopimuksen pohjalta,

• Jatketaan lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaa,
• Perhevapaauudistus (valtion rahoitusosuus), 
• Tasa-arvo- ja samapalkkaisuusohjelma, 
• Huomioidaan päätöksenteossa perheiden ja 

elämäntilanteiden moninaisuus, 
• Tuetaan tahottomasti lapsettomien perheellistymistoiveita 

eri keinoin, 
• Edistetään vuoroviikkoasumista koskevan selvityksen 

toimenpide-ehdotuksia, 
• Levitetään perhekeskustoimintamallia ja kehitetään 

neuvoloiden roolia,
• Maksuton ehkäisy alle 25-vuotiaille

Ihmisillä on 
mahdollisuus 
toivomaansa 
lapsimäärään

• Poikkihallinnollisen lapsistrategian laatimiseen 6 M€ 
2020-2022

• Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma 23 M€ 2020-
2022

• Alle 25-vuotiaiden maksuttoman ehkäisyn 
kokeiluhankkeelle 10 M€ lisäys 2021–2022.

• Tasa-arvo- ja samapalkkaisuusohjelmaan 0,5 M€ 
vuosittain.

• Perusturvaan (eli vähimmäismääräiseen kuntoutusrahaan, 
sairaus- ja vanhempainpäivärahoihin sekä 
peruspäivärahaan ja työmarkkinatukeen) ehdotetaan 
tehtäväksi 20 euron korotus, kustannusvaikutus noin 40 
M€

• Sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämiseen yhteensä 80 
M€ 2020, 130 M€ 2021 ja 150 M€ 2022.



10.10.2019

Lapsiperheiden 
köyhyys vähenee

• Poikkihallinnollinen lapsistrategia YK:n lapsen oikeuksien 
sopimuksen pohjalta,

• Jatketaan lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaa,
• TE-toimistojen resurssien lisäys (määräaikaishaastattelut) + 

nuorisotakuun edistäminen, 
• Palkkatuen käyttöä lisätään (STM säilyy, TEM uusi),
• Tasa-arvo- ja samapalkkaisuusohjelma, 
• Perusturva +20e, Lapsilisän yksinhuoltajakorotus +10e. 

Tahtotila: Lapsilisän yksinhuoltajakorotus siten, että 
lapsilisän korotuksesta hyötyvät myös 
toimeentulotukiperheet, 

• 4. ja 5. lapsen lapsilisät +10e, 
• Opintorahan huoltajakorotus +25e, 
• Opintoraha indeksiin 2020 puolikkaana ja siitä normaalisti, 
• Elatustuki +7e

• Poikkihallinnollisen lapsistrategian laatimiseen 6 M€ 
2020-2022

• Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma 23 M€ 2020-
2022

• Palkkatuen käytön lisäämiseksi yrityksissä julkisiin 
työvoimapalveluihin lisäys 10 M€ 2020 ja nousee 16 M€ 
2023 mennessä. 

• Palkkatuen maksatuksiin ja digitaalisiin palveluihin 
kohdennetaan yhteensä 6 M€ 2020–2021, ja 4 M€ 
vuosina 2022–2023

• Työ- ja elinkeinotoimistojen toimintamenoihin 
määräaikaishaastattelujen toteuttamiseen ja 
nuorisotakuun edistämiseen 5 M€ vuonna 2020 ja 9–10 
M€ 2021–2023. 

• Työllisyyspalveluiden kehittämiseen yhteensä 15 M€ 
2020–2022. 

• TE-digitalisaatiohankkeen loppuunsaattamiseen 10 M€ 
2020.

• Osatyökykyisten työkykyohjelmaan 10 M€ 2020 12 M€ 
2021 ja 11,2 M€ 2022. 

• Tasa-arvo- ja samapalkkaisuusohjelmaan 0,5 M€ 
vuosittain.

• lapsilisän yksinhuoltajakorotuksen korottaminen ja 
neljännestä sekä sitä seuraavista lapsista maksettavan 
lapsilisän korottaminen sekä elatustukea korottaminen 
yhteensä 36,3 M€ määrärahalisäys. 

• Opintotuen huoltajakorotukseen 25 euron korotus 
kuukaudessa. 

• Päihteitä käyttävien äitien palvelujen parantamiseen 3 
miljoonaa euroa yhteensä vuosina 2020 ja 2021



Lapsiystävällisen maakunnan visio

Lapsiystävällisessä maakunnassa… 

• Lapsia kohdellaan tasa-arvoisesti maakunnan ja sen kuntien 
asukkaina. Heidät otetaan mukaan palveluiden suunnitteluun, 
arviointiin ja kehittämiseen. Jokaiselle lapselle turvataan 
yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua. 

• Lapsi-, nuoriso- ja perhepolitiikan ohjenuorana on YK:n lapsen 
oikeuksien sopimus. Maakunnan päätöksenteossa hyödynnetään 
lasten ja nuorten tietämystä omasta arjestaan ja arvioidaan 
päätösten lapsivaikutuksia. Lapsen oikeus riittävään osuuteen 
yhteiskunnan voimavaroista näkyy maakunnan talousarviossa. 

• Sekä lapsille että aikuisille tiedotetaan lapsen oikeuksista. Lapsia ja 
nuoria rohkaistaan toimimaan kansalaisyhteiskunnassa ja he 
kokevat olevansa lähiyhteisönsä arvokkaita jäseniä



Lapsiystävällinen kunta: Nykymallin tuloksia –
Ulkopuolinen vaikuttavuusarviointi 2017



Uusi suunta

• Uudeksi suunnaksi esitetään luottamista kuntien ja maakuntien 
itsehallintoon. 

• Erityislakeihin perustuvat strategiavelvoitteet puretaan. 

• Valtakunnalliset strategiset linjaukset tehdään käynnistetyssä 
hallituskaudet ylittävässä lapsistrategiassa.

• Kuntien ja maakunnan yhteinen strategia luodaan pohjaksi 
tuloksellisuusindikaattoreihin perustuvalle 
tuloksellisuusdialogille



• Ratkaisevaa on, ymmärretäänkö ensinnäkin riittävän 
hyvin haasteen vaativuus ja sen edellyttämä laaja 
konsensus ja sitoutuminen uudistukseen. 

• Toinen keskeinen kysymys on lapsiperheiden palvelujen 
uudistamisen arvottaminen suhteessa muihin käynnissä 
oleviin muutoksiin: Saavatko lapsiperheiden palvelut 
sen aseman yhteiskunnan asialistalla, mikä niille 
kuuluu kansantalouden kestävyyden ja 
hyvinvoinnin edistämisen kokonaisuudessa YK:n 
lapsen oikeuksien sopimuksen selkiyttämällä 
tavalla? 



Terveiset 7.10.2019 (Timo Lehtinen ministeri Kiurun erityisavustaja)

• Lapsistrategiatyö käynnistetään ja kytketään lapen onnistumisiin
• Johanna Laisaari on valittu Lapsistrategiaa valmistelevan parlamentaarisen 

komitean pääsihteeriksi

• Perustetaan laaja-alainen ohjausryhmä

• Ensimmäisessä vaiheessa tilannekuva lapsi- ja perhepolitikasta

• LAPE –työtä ei olla lopettamassa
• Perjantaina 11.10. kokoontuu Lapsi- ja nuorispoliittinen ministerityöryhmä 

käsittelemään LAPE –työn jatkoa

• Hankesuunnitelma valmiiksi mahdollisimman pian

• Resursseja agenttityön jatkolle jollakin tapaa 

• Perhekeskustyötä jatketaan 



Lähteitä

• LAPE-loppuraportti

https://stm.fi/documents/1271139/13111556/Loppuraportti+LAPE_arviointi+8.3.2019_final.pdf/3ef
bd6b7-c22f-ef66-b412-4b3b521d9512/Loppuraportti+LAPE_arviointi+8.3.2019_final.pdf.pdf

• Lapsen aika, kohti kansallista lapsistrategiaa 2040

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161441/VN_2019_4_Lapsen_aika.pdf?s
equence=4&isAllowed=y

• Edellytykset kasvuun, oppimiseen ja osallisuuteen kaikille. Lapsen aika lapsistrtaegiaa alustavan 
raporin tausta-aineisto

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161440/VN_2019_7_Edellytykset_kasv
uun_oppimiseen_ja_osallisuuteen_kaikille.pdf?sequence=4&isAllowed=y

• Säästöjä lapsiperheiden palveluremontilla

https://kaks.fi/wp-content/uploads/2015/11/S%C3%A4%C3%A4st%C3%B6j%C3%A4-
lapsiperheiden-palveluremontilla.pdf

• Edellisen liiteraportti

https://kaks.fi/wp-content/uploads/2015/11/LIITERAPORTTI_1.pdf

• Onko Strategioista tullut Tragedioita? Lapsiperheet ja lapset kuntien strategiatyössä

https://sorsafoundation.fi/wp-content/uploads/2018/10/Onko-strategioista-tullut-tragedioita.pdf

https://stm.fi/documents/1271139/13111556/Loppuraportti+LAPE_arviointi+8.3.2019_final.pdf/3efbd6b7-c22f-ef66-b412-4b3b521d9512/Loppuraportti+LAPE_arviointi+8.3.2019_final.pdf.pdf
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161441/VN_2019_4_Lapsen_aika.pdf?sequence=4&isAllowed=y
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161440/VN_2019_7_Edellytykset_kasvuun_oppimiseen_ja_osallisuuteen_kaikille.pdf?sequence=4&isAllowed=y
https://kaks.fi/wp-content/uploads/2015/11/S%C3%A4%C3%A4st%C3%B6j%C3%A4-lapsiperheiden-palveluremontilla.pdf
https://kaks.fi/wp-content/uploads/2015/11/LIITERAPORTTI_1.pdf
https://sorsafoundation.fi/wp-content/uploads/2018/10/Onko-strategioista-tullut-tragedioita.pdf
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Yhteensovittava johtaminen
• Yhdistävässä johtamisessa..keskeistä on  julkisen arvon tuottaminen. Näemme 

yhdessä mahdollisuuden tehdä jotain uutta ja erilaista.  Tämä ominaisuus on 
oleellista verkostoissa. 

• Kokonaisuus ja synergisuus: nähdä organisaatiorajojen ylittävän toiminta 
mahdollisena ja merkityksellisenä. 

• Pitää kokea, että joku asia on mahdollinen. Tulee olla riittävän tyytymätön 
vallitsevaan tilaan ja halukas täten ottaman riskejä ja etsimään jotain parempaa. 

• Yhteensovittavassa johtamisessa voi johtaminenkin vaihtua

(Morse 2010, 243.) 



Väärinymmärrys yhteensovittavassa 
johtamisessa

• Verkostojen – ym muiden yhteistyön muotojen –esimerkiksi 
kehittämisverkostojen  – tuloksellisuus on Suomessa ymmärretty 
osin väärin ja kapealaisesti. 

• Verkostojen ym yksi keskeinen tulos pitäisi olla kapasiteetin 
vahvistuminen, ei pelkästään konkreettinen palvelu tai tuote. 
Vaikuttavuus toteutuu vahvistuvan kapasiteetin myötä.



Miksi väärinymmärrys 

• Haasteena hanketoiminnan katkonaisuus

• Haasteena tulosten ja vaikuttavuuden  aikaansaamiseen 
liittyvä kärsimättömyys

• Poliittiset pelit heikentävät pitkäjänteistä kehittämistä

• Puuttuuko ”sydän, hyötyjen näkeminen ja kyky 
keskinäiseen yhteistyöhön”?



Olemme hukassa..

• Yhteistyön, verkoston ja ekosysteemin 
käsitteiden kanssa

Yhteistyössä, verkostoissa ja ekosysteemeissä 
yhteensovittava johtaminen erilaista



Yhteensovittava johtaminen

• Verkostot alustana yhteensovittavalle  johtamiselle



Verkostot

• Lähtevätkö liikkeelle tekemisestä..Alhaalta
ylöspäin-rakentuvat verkostot

• Lähtevätkö liikkelle verkostorakenteesta –ylhäältä 
alaspäin rakentuvat verkostot

• Vai dialogisesti: on sekä-että-ajattelua



Vahvojen ja heikkojen siteiden verkostot

• Vahva side tai yhteys on säännöllinen ja jatkuva ja yhdistää eri 
verkostotoimijoita.

• Heikko side tai yhteys on satunnaisempi yhteys, joka liittää 
verkostotoimijoita yhteen tapauskohtaisesti jossain tietyssä ajassa ja 
paikassa.

• Vaikka verkostot pysyvät koossa vahvojen siteiden ansiosta, suurin osa 
uudesta ja kokeilemisen arvoisesta tiedosta välittyy heikkojen siteiden 
kautta. Vahvat siteet siis rakentavat suljetun piirin, johon heikkojen 
siteiden kautta saadaan uudistumisen impulsseja.

Granovetter 1975.



Verkostosillat ja rakenteelliset aukot

Sillat yhdistävät eri verkostotoimijoita tilanteissa, joissa kaikki 
verkostotoimijat eivät ole kytköksissä toisiinsa – esimerkiksi tilanne, 
jossa A ja C tuntevat B:n mutta eivät toisiaan. Tällöin B muodostaa sillan 
A:n ja C: n välillä. 

• Kun tällaisia verkostorakenteita on useita rinnakkain tai limittäin, 
verkostoon syntyy rakenteellisia aukkoja, joiden hallinnasta ja 
hyödyntämisestä tulee verkostojen toiminnan kriittinen tekijä



Verkostojohtamisen strategiat

• Kaksi periaatteellista verkostojohtamisen strategiaa, 

1) Vuorovaikutuksen hallinta (koalitioiden rakentaminen, resurssien 
kohdentaminen, tiedon välittämisen periaatteiden yksilöinti jne.) 

2) Verkostorakenteen hallinta (verkostorakenteen variointi, 
verkostotoimijoiden roolin muuttaminen, verkosto-osallisuuden 
periaatteiden yksilöinti jne.).



Verkostot..

• Mikään organisaatio ei yksin muuta toimintaa verkostot muuttavat 
johtamista ja valtasuhteita..aiheuttaa jännitteitä

• Verkostojohtamisen erityishaasteena voidaan hyvällä syyllä pitää sitä, 
miten organisaation ylin johto hahmottaa yhteistyöverkostojen 
merkityksen omalle menestykselleen. Samoin pitäisi pohtia, millaisissa 
verkostoissa julkishallinnon organisaatio haluaa organisaationa olla 
mukana, millaisia strategisia tavoitteita se verkostotoimintaan 
liittää…tyypillisesti epäselkeää

• Verkostorakenne. Viidennen kierreajattelun mukaan verkostoissa tulisi 
integroida julkisia organisaatioita, yrityksiä ja järjestöjä, korkeakouluja, 
asiakkaita sekä kestävän kehityksen tavoitteita..verkostot usein suppeita

• Empiirinen sosiaalisia verkostoja koskeva tutkimus on osoittanut, että 
ihmisillä on taipumus hyödyntää verkostoja monin eri tavoin ja 
maksimoida verkostojen hyöty omasta näkökulmastaan…kilpailu siitä, 
kenen ehdoilla verkosto toimii



Kun kohtaamme toisemme..

• Puhumme ihmisistä..

• Arvioimme toisiamme luottamuksen ja arvostuksen 
kautta. Jos emme luota ja arvosta, emme ole valmiita 
oppimaan toisiltaan



Luottamus

• Tunnetila siitä, että johonkin toiseen voi luottaa

- Luottamukseen liittyy emotionaalisuutta

- Kun on luottamusta, otamme huomioon toistemme tarpeet ja 
pyrimme rakentamaan keskenämme merkityksellisiä suhteita

- Verkostojen luonne (esimerkiksi heikko side vs vahva side) vaikuttaa 
siihen, missä määrin tarvitsemme toiminnallista luottamusta



Luottamuksen kohdentuminen

• Voi olla asioihin, organisaatioiden väliseen yhteistyöhön ja ihmisiin 
kohdistuvaa luottamusta. 

- Ihmisten välinen luottamus on toiminnallisesti tuloksellisempaa 
verrattuna institutionaaliseen luottamukseen. Se on tässä mielessä 
verkostojohtamisen ytimessä.

+ Vähentää rakenteellisten aukkojen ongelmaa

+ Korostaa vuorovaikutuksen merkitystä



Luottamuskapasiteetti

• Kehittyy vähitellen. Aluksi tutustumme ja testaamme toisiamme

• Yhteistyöperustainen luottamus: yhteiset tavoitteet ja kompromissit

• Synerginen luottamus: Kokonaisuus on tärkeintä ja toimijat ovat 
valmiita tinkimään omista tavoitteistaan sen takia

- Esimerkiksi palveluiden integrointi vaatisi synergistä luottamusta, 
mutta siihen ei ole päästävissä nopeasti



Merkityksellisyys ja yhdistävä johtaminen (Meaningful city –hanke; Ruth Yoeman)

Merkityksellisyys Toisten huomioiminen ja
yhteensovittava tekeminen

Luottamus



Alla on lueteltu yleisiä luottamukseen, tiedonkulkuun ja
verkostojen toimivuuteen liittyviä tekijöitä. Vastatkaa väittämiin
niihin verkostoihin perustuen, joissa järjestönne on
aktiivisesti mukana. 

- Henkilökohtaisuus, hk. 
luottamus,

- suunnitelmallisuus, 
- tavoitteet ja päämäärät.

Lehtonen ja Stenvall 2019



Luottamuksen johtaminen

• Ei ole samalla tavalla välineellistä kuin asioiden johtaminen. On pitkäjänteistä

- Avoimuus kasvattaa luottamusta. Esimerkiksi tieto vaikuttaa kykyihin, 
integoitumiseen keskinäiseen hyvätahtoiseen

- Yhteiset tavoitteet kasvattavat luottamusta

- Osaaminen kasvattaa luottamusta

- Rehellisyys, sanansa pitäminen, lupauksista kiinni pitäminen kasvattaa 
luottamusta

- Henkilökohtaisuus kasvattaa luottamusta

- Kunnioittaminen kasvattaa luottamusta..emme käytä toistemme heikkouksia 
hyödyksi. 

- Kriisi- ja ongelmatilanteiden ratkaiseminen keskeistä luottamuksen kannalta

- Rakenteet ja käytännöt aikaansaavat kehämäisesti luottamusta. Toisin sanoen 
luottamukseen perustuva johtaminen kasvattaa luottamusta ja 
epäluottamukseen perustuva johtaminen heikentää luottamusta



Yhteenveto

• ”Sydän, merkityksellisyys, yhteisten 
hyötyjen kokeminen, 
verkostojohtaminen ja luottamus 
ratkaisevaa”.
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Osallistava ja osaava Suomi –
sosiaalisesti, taloudellisesti ja 
ekologisesti kestävä yhteiskunta
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Lapsiin, nuoriin ja perheisiin 

liittyviä nostoja 

hallitusohjelmasta



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-
2023

Luvassa pitkäjänteisyyttä  lapsi- ja 

perhepalveluiden ja tukien kehittämiseen –

hyvinvoinnin  johtamiseen!



Hallituksen lupaus politiikan 
uudistamisesta antaa hyvän 
perustan LAPE-työlle

• Lupaus hallinnon jatkuvasta oppimisesta

• Lupaus uudenlaisesta 

vuorovaikutuksesta: poikkihallinnollisuus, 

ihmisten osallisuus

• Lupaus pitkän aikavälin politiikasta

• Lupaus tietopohjaisesta politiikasta ja 

vaikutusarvioinnista

• Lupaus syrjimättömyydestä –

ihmisoikeusperustaisuus

• Lupaus sukupolvien välisestä 

oikeudenmukaisuudesta



Hallitusohjelman visio lapsi- ja 
perheystävällisyydestä

• Suomi on entistä lapsi- ja 

perheystävällisempi maa, joka on 

mukaanottavampi ja yhdenvertaisempi. 

• Lasten ja nuorten hyvinvointi on 

ensisijaista.

• Ihmisiä tuetaan kohti toivomaansa 

lapsimäärää.

• Perheellistyä voi monella tapaa ja erilaiset 

perhemallit ovat yhtä arvokkaita. 

• Jokaisella lapsella on oikeus turvalliseen 

aikuiseen.



Strateginen kokonaisuus:
Oikeudenmukainen, 

yhdenvertainen ja mukaan 
ottava Suomi



Oikeudenmukainen,  
yhdenvertainen ja mukaan 
ottava Suomi – tavoitteet:

1. Hyvinvoinnin edistäminen ja eriarvoisuuden 

vähentäminen (yhdenvertaisuus)

2. Lapsi- ja perheystävällisyyden edistäminen

3. Ikäystävällisyyden edistäminen

4. Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden 

parantaminen (mm. tulevaisuuden sote-keskus) 

5. Sosiaali- ja terveyspalveluiden rakenneuudistus (18 

itsehallinnollista maakuntaa; Maakuntien ja kuntien 

välisellä yhteistyöllä tuetaan erityisesti lasten ja 

nuorten hyvinvointia) 

6. Sosiaaliturvan uudistaminen (lapsiperheiden 

aseman parantaminen: yksinhuoltajat ja 

monilapsiset perheet, vuoroasuminen)



Lapsi- ja perheystävällisyyden 
edistäminen

• Lapsistrategia:

• Tilannekuvassa haasteena

• Alhainen syntyvyys

• Väestön ikääntyminen

• Lapsiperheköyhyys

• Ylisukupolvinen syrjäytyminen

• Eriarvoistuminen

• Parlamentaarinen komiteavalmistelu 

• YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen sekä tietoon ja 

tutkimukseen perustuva

• Hallituskaudet ylittävä ja hallinnonalat yhdistävä

• Visio kohti lapsi- ja perhemyönteistä ja yhdenvertaista 

Suomea luodaan yhdessä

• Valmisteluaikataulua ei ole hallitusohjelmassa



Lapsi- ja perheystävällisyyden 
edistäminen

• Lapsi ja perhepalveluiden 

muutosohjelmaa jatketaan 2020-2023

• Levitetään perhekeskustoimintamallia ja 

kehitetään neuvoloita. 

• Vahvistetaan parisuhdetyötä ja 

vanhemmuuden tukea esim. kasvatus- ja 

perheneuvontapalveluita parantamalla.

• Vahvistetaan sosiaalihuoltolain mukaisia 

perheiden ennaltaehkäiseviä palveluita ja 

helpotetaan kotipalvelun saamis- ja 

myöntöedellytyksiä



Lapsi- ja perheystävällisyyden 
edistäminen

• Lastensuojelu ja muut erityispalvelut:
• On tarpeeseen nähden aliresursoitu

• Säädetään asteittain kiristyvä 

vähimmäishenkilöstömitoitus lastensuojeluun 

niin, että mitoitus on 30 asiakasta 

ammattilaista kohden. Mitoitus on 35 v. 2022. 

• Turvataan erityistä tukea tarvitsevien 

moniammatilliset palvelut ja levitetään eri 

alojen ammattilaisten yhteistyöhön 

perustuvaa moniammatillista tiimimallia

• Kehitetään lastensuojelun jälkihuoltoa. 

Annetaan nuorelle riittävä tuki matkalla 

aikuisuuteen. 



Lapsi- ja perheystävällisyyden 
edistäminen

• Lisätään turvakotipalveluiden saatavuutta

• Päihdeäitien ja -perheiden riittävät palvelut ja 

kuntoutus turvataan

• Liikunnallisuutta, painonhallintaa tervettä 

ravitsemusta ja päihteettömyyttä edistetään 

laaja-alaisesti

• Sukupuolivähemmistöihin kuuluvia ja heidän 

perheitään tuetaan yksilöllisesti ja oikea-

aikaisesti

• Valtakunnallinen kokeilu maksuttomasta 

ehkäisystä alle 25 vuotiaille; vakinaisesta 

ratkaisusta päätetään erikseen vaalikauden 

lopulla

• Tuetaan rokotemyönteisyyttä ja edistetään 

rokotekattavuutta

• Vahvistetaan kielellisten oikeuksien toteutumista



Strateginen kokonaisuus:
Osaamisen, sivistyksen ja 

innovaatioiden Suomi



Osaamisen, sivistyksen ja 
innovaatioiden Suomi –
tavoitteet:

1. Koulutus- ja osaamistaso nousee kaikilla 

koulutusasteilla, oppimiserot kaventuvat 

ja koulutuksellinen tasa-arvo lisääntyy 

2. Lapset ja nuoret voivat hyvin 

3. Koulutus rakentaa yhteiskunnallista tasa-

arvoa ja yhdenvertaisuutta

4. Suomi on kansainvälisesti houkutteleva 

paikka opiskella, tutkia ja investoida



2. Lapset ja nuoret voivat hyvin

• Matalan kynnyksen tukipalveluja varhaiskasvatuksen 

ja perusopetuksen yhteyteen 
• kuten neuvolatoimintaa, psykologipalveluita, kotipalvelua 

ja perheneuvontaa, työllisyyspalveluita sekä laadukkaita 

oppilas- ja opiskelijahuollon palveluita

• Vahvistetaan oppilas- ja opiskelijahuollon palveluja 

kaikilla koulutusasteilla

• Kehitetään varhaiskasvatukseen kolmiportaisen tuen 

malli ja vahvistetaan kolmiportaista tukea 

peruskoulussa

• Vahvistetaan opinto-ohjausta eri koulutusasteilla

• Taataan jokaiselle lapselle ja nuorelle aito 

mahdollisuus mieluisaan harrastukseen koulupäivän 

yhteydessä

• Kehitetään terveellistä, yhteisöllistä ja ekologista 

kouluruokailua

• Vahvistetaan oppilaitosten ja kouluyhteisöjen 

yhteisöllistä ja osallistuvaa toimintakulttuuria 

(kiusaamisen ehkäisy, ml. varhaiskasvatus)



1. Koulutus- ja osaamistaso nousevat kaikilla 
koulutusasteilla, oppimiserot kaventuvat ja 
koulutuksellinen tasa-arvo lisääntyy
3. Koulutus rakentaa yhteiskunnallista tasa-
arvoa ja yhdenvertaisuutta

• Osaamisen ja oppimisen tiekartta 2030 

• Perusopetuksen laatu- ja tasa-arvo-ohjelma

• Vahvistetaan koulun merkitystä yhteisön 

keskuksena ja hyvinvoinnin edistäjänä

• Opettajat, tutkijat ja perheet mukaan 

peruskoulun kehitystyöhön

• Jokainen peruskoulun päättävä suorittaa toisen 

asteen koulutuksen

• Neuvolapalveluista väylä 

varhaiskasvatukseen

• Varhaiskasvatuksen laadun ja tasa-arvon 

vahvistaminen ja osallistumisasteen nosto



Strateginen kokonaisuus:
Kulttuuri, nuoriso ja 

liikunta-asiat



Kulttuuri-, nuoriso- ja liikunta -
tavoitteet

1. Luovien alojen työpaikat lisääntyvät, osuus BKT:stä 

nousee ja työntekijöiden työskentelyedellytykset 

paranevat

2. Kulttuuripalvelut ovat paremmin saavutettavissa ja 

kulttuurin toimintaedellytykset ovat vahvistuneet

3. Nuorten syrjäytyminen vähenee – jokainen nuori 

pysyy koulutuspolulla ja nuorisotyöttömyys vähenee

4. Nuorten osallisuus kasvaa

5. Turvataan Veikkauksen edunsaajien määrärahat

6. Liikunnallinen kokonaisaktiivisuus nousee kaikissa 

ryhmissä

7. Ulkoilun ja arkiliikkumisen edellytykset paranevat

8. Seuratoiminnan ja huippu-urheilun edellytykset 

paranevat



2. Kulttuuripalvelut ovat paremmin 
saavutettavissa ja kulttuurin 
toimintaedellytykset ovat 
vahvistuneet
6. Liikunnallinen kokonaisaktiivisuus 
nousee kaikissa ryhmissä

• Kulttuurin hyvinvointivaikutusten lisäämiseksi 

vahvistetaan eri hallinnonalojen yhteistyötä

• Jatketaan lukemista edistävää Lukuliike-

hanketta

• Edistetään lastenkulttuuria. Tuetaan taiteen 

perusopetusta

• Laajennetaan Liikkuva koulu -ohjelmaa eri 

elämänvaiheisiin



3. Nuorten syrjäytyminen vähenee –
jokainen nuori pysyy koulutuspolulla 
ja nuorisotyöttömyys vähenee
4. Nuorten osallisuus kasvaa

• Vanupon pääteemaksi nuorten syrjäytymisen 

ehkäisy ja osallisuuden vahvistaminen

• Parannetaan nuorisopolitiikan yhteistyötä eri 

toimijoiden kesken

• Valtakunnallinen digitaalinen järjestelmä yhteys-

ja yksilöintitietojen siirtämiseen etsivälle 

nuorisotyölle

• Nuorten kuulemisvelvoitetta vahvistetaan ja sen 

kehittämiseksi kehitetään uusia työkaluja

• Edistetään yhteistyötä järjestöjen ja koulujen 

välillä

• Vahvistetaan koulujen ja oppilaitosten 

demokratia- ja ihmisoikeuskasvatusta ja 

osallistamista. Pidetään huolta oppilas- ja 

opiskelijakuntatoiminnasta



Hallitusohjelman 
toimeenpanon ohjaus



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.



Lapsi- ja nuorisopoliittinen 
ministeriryhmä

• Lapsistrategian valmistelun tuki

• Nuorisopolitiikka ja sen koordinaation 

vahvistaminen

• Nuorten syrjäytymisen vähentäminen

• Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelman 

jatko

• Neuvolatoiminnan ja varhaiskasvatuksen 

yhteistyön kehittäminen

• Lastensuojelun jälkihuollon kehittäminen

• Lapsiperheköyhyyden ehkäisy

• Lasten ja nuorten mielenterveyden 

edistäminen

• Kiusaamisen ja yksinäisyyden vähentäminen

• Sukupolvien välinen oikeudenmukaisuus



Osaamisen, sivistyksen ja 
innovaatioiden 
ministerityöryhmä

• Opetusministeri Li Andersson pj.

• Työministeri Timo Harakka

• Eurooppaministeri Tytti Tuppurainen

• Elinkeinoministeri Katri Kulmuni

• Tiede- ja kulttuuriministeri Annika 

Saarikko

• Sisäministeri Maria Ohisalo

• Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson

• Sihteeristö- ja muista tukipalveluista 

vastaa opetus- ja kulttuuriministeriö.



Osaamisen, sivistyksen ja 
innovaatioiden 
ministerityöryhmä

• Koulutustason nosto ja saavutettavuus

• Koulutuksellinen tasa-arvo ja 
yhdenvertaisuus

• Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen 
matalan kynnyksen palvelut

• Innovaatio- ja tutkimuspolitiikka ja siihen 
liittyvä toimintaympäristö

• Tutkimus- ja tiedeyhteisön kilpailukyky ja 
vetovoima

• Jatkuva oppiminen



KIIT0S!

HANNE KALMARI
hanne.kalmari@stm.fi

KATJA BERGBACKA
katja.bergbacka@minedu.fi

minedu.fi/lape
#lapemuutos
#lapeakatemia
#tulevaisuudentahdissa
#kunta_agentti

www.stm.fi/lapeakatemia
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