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LAPSEN HYVINVOINNIN JA OPPIMISEN ASIALLA

mailto:mariakaisa.aula@stm.fi
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Muutostyö 
kansallisesti 
ja alueilla

1. Lapsen 
oikeuksia ja 
tietoperus-
taisuutta
vahvistava 
toiminta-
kulttuuri

2. Lapsi-
ja perhe-
lähtöiset 
palvelut

-> Palvelu

kokonaisuudet

KUSTANNUSTEN HILLINNÄN TAVOITTEET 
kun lastensuojelun ja lastenpsykiatrian tarve sekä

vaikeat huoltajuusriidat vähenevät

- Tavoite pysäyttää korjaavien palveluiden menojen kasvu 2019 

tilinpäätöksessä (kokeilukunnissa/alueilla)

HYVÄÄ ARKEA 
YHDESSÄ 
LÄHELLÄ 

2015–2025

Sopivaa tukea
oikeaan aikaan

Hyvinvoiva lapsi 
oppii ja kasvaa

Lapsiystävällinen 
kunta ja 

maakunta

LASTEN JA NUORTEN 
HYVINVOINNIN, 
TERVEYDEN JA 
OPPIMISEN 
YHDENVERTAISUUS

Lasten ja vanhempien
paremmat
vuorovaikutussuhteet

Yksinäisyyden ja 
kiusaamisen väheneminen

Kouluun kiinnittyminen

Jokainen lapsi 
tarvitsee lähelleen 
turvallisia ja 
välittäviä aikuisia

Miksi LAPE? Hajanaisilla palveluilla emme pysty estämään eriarvoistumista! 
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• Luottamus 
• Osallistaminen
• Kohtaaminen
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• STM:ssä ja OKM:ssä juurruttaminen kansallisesti LAPE johto 
(2.6 htv) jatkaa vuoden 2019 loppuun

• Jatkotoimet ovat THL:n tulossopimuksessa; OPH:ssa 1 htv

• LAPE ohjausryhmän jatko 2019 työn alla
• LAPE ulkoinen arviointi valmistuu helmikuussa 2019

• Lapsistrategia ja sen osana LAPE – kehittämistyön 
jatkaminen

> Lisää > alatunniste: lisää oma nimi
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•

•

•

•

•
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•

> Lisää > alatunniste: lisää oma nimi
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• Mitä tarkoittaa lasten nuorten ja perheiden 
hyvinvoinnin johtaminen verkostoissa, yhdessä? 
Systeeminen johtaminen ja yhteinen tahtotila!

• Yhdyspinta- osaaminen ja oman maakunnan 
toimet: LAPE yhteistyöryhmä, kuntien ja 
maakuntien hyvinvointisuunnitelmat ja strategiat, 
sopimukset kuntien ja maakunnan kanssa

• Oman alueen LAPE työn juurrutus – miten 
eteenpäin?
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> Lisää > alatunniste: lisää oma nimi
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•

•

•

• Yhteistyötä ja vaikuttamista toisen asteen 
koulutus, AMK:t, yliopistot että tutkinnot saadaan 
tukemaan lapsi- ja perhelähtöisyyttä

> Lisää > alatunniste: lisää oma nimi
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Maailman paras peruskoulu 
vaatii toteutuakseen kaikkien 
toimijoiden samansuuntaisia ja 
pitkäjänteisiä toimia sekä 
yhteistä toimintakulttuuria. . 

Laadukas oppiminen ja 
oppilaiden hyvinvointi ovat 
toistensa edellytyksiä. 

Koulu ei selviydy tehtävästään 
ilman ympäröivän yhteisön 
tukea.

Hyvinvoiva lapsi oppii ja kasvaa 

LAPE: Lapsi ja perhe keskiöön
Luo yhdessä tekemisen 
toimintakulttuuria ja vahvistaa 
lapsen ja vanhempien osallisuutta 
ja kohtaamista

Perhekeskustoimintamalli, 
oppilashuollon palvelut ja 
erityispalvelut = kaikissa on 
so+te+sivi

Tuovat sote-palvelut sujuvammin ja 
helposti lapsen kasvuympäristöön 
vakaan ja kouluun (esim perhetyö)

Auttaa opettajia työssään ja tukee 
heidän jaksamistaan kun sopiva tuki 
perheelle tulee oikeaan aikaan

Lasten eriarvoistumisen ehkäisy 
vaatii koulun pedagogisten toimien 
lisäksi perheiden tukemista ajoissa

> Lisää > alatunniste: lisää oma nimi

TASA-ARVOINEN PERUSKOULU-
Teesit (OKM) - 2018
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Yhdessä kohti hyvää kasvu- ja oppimisympäristöä!

Maria Kaisa Aula

SIVISTYS KUNTA
Koulu

Varhaiskasvatus

Johtajat
Päättäjät

Ammatti
laiset

SOTE
MAAKUNTA

Järjestöt ja 
seurakunnat

Yritykset

Yliopistot, AMK:t
toinen aste

TE-Maakunta
Kotoutuminen

Lapsi ja
nuori

Vanhemmat
Koti

Kaverit
lähiyhteisö



1515 17.12
.2018

2025 
Lapsiystävällinen 
Suomi – lapsi- ja 
perhelähtöiset 
palvelut –
lähiyhteisöt ja 
ihmissuhteet 
kannattelevat

2015-2019
LAPE

2019  -2024 
LAPE siltaus
sekä  
lapsistrategia 
tukee


