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Näitä aikamme ilmiöitä ei mikään toimiala ratkaise yksin

lasten monipaikkainen arki (avioerot)

huoltajien työelämän joustamattomuus (lapset yksin, uupumus)

yksinhuoltajaperheet (uupumus)

lapsiperheköyhyys

kodin ulkopuolella asuvat lapset ja nuoret (nuorten huostaanotot)

sairaalaopetuksessa olevat oppilaat (lähetteiden määrä kasvaa)

koulutuksen keskeyttäneet (perusopetus ja toisen asteen koulutus)

yksinäisyys

lisääntyneet mielenterveysongelmat

vähemmistöt lisääntyneet (kieli, sukupuoli, jne.)

vaativaa erityistä tukea tarvitsevat oppilaat

Tahtotilana on yhä tiiviimpi yhteistyö OKMn ja STMn välillä. 

Kristiina Hyvärinen

Lapsen aika -Kohti kansallista 
lapsistrategiaa 2040. 
Valtioneuvoston julkaisuja 
2019:4
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Kurkistus Osallistava ja osaava Suomi -hallitusohjelmaan

3.6. Oikeudenmukainen, yhdenvertainen ja mukaan ottava 
Suomi

Jatketaan lapsi-ja perhepalveluiden muutosohjelmaa. Levitetään 
perhekeskustoimintamallia ja kehitetään neuvoloita. Vahvistetaan 
parisuhdetyötä ja vanhemmuuden tukea esim. kasvatus ja 
perheneuvolapalveluita parantamalla. Vahvistetaan sosiaalihuoltolain 
mukaisia perheiden ennaltaehkäiseviä palveluita ja helpotetaan perheiden 
kotipalvelun saamis- ja myöntöedellytyksiä.  

3.7. Osaamisen, sivistyksen ja innovaatioiden Suomi

Vahvistetaan lapsistrategian mukaisesti varhaiskasvatuksen ja 
perusopetuksen yhteydessä lasten, nuorten ja perheiden matalan kynnyksen 
tukipalveluja, kuten neuvolatoimintaa, psykologipalveluita, kotipalvelua ja 
perheneuvontaa, työllisyyspalveluita sekä laadukkaita oppilas- ja 
opiskelijahuollon palveluita. 

Vahvistetaan koulun merkitystä yhteisön keskuksena ja hyvinvoinnin 
edistäjänä. 

Kristiina Hyvärinen
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Hallitusohjelman eteneminen Lape- muutosohjelman  toimijoiden 
näkökulmasta

Strategisen hallitusohjelman toteutumista ohjaavat parlamentaariset 
komiteat, strategiset ministerityöryhmät ja Valtioneuvoston kanslian 
johdolla tehtävät strategiset sopimukset ministeriöiden kanssa

Tavoitteiden , uudistusten ja priorisoitujen politikkakokonaisuuksien 
toimeenpanosta laaditaan hallituskauden toimintasuunnitelma

Lape asioista vastaa Lapsi- ja nuorisopoliittinen ministerityöryhmä, pj 
tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko (sij. Hanna Kosonen) 

1. lapsi- ja nuorisopoliittisen ministerityöryhmän kokous on 22.8.

Opetusministeri Li Andersson on Osaamisen, sivistyksen ja 
innovaatioiden ministerityöryhmän puheenjohtaja. Parhaillaan pohditaan 
hänen mahdollisuuttaan liittyä lapsi- ja nuorisopoliittiseen 
ministerityöryhmään.

Lape-hankejohtaja Maria Kaisa Aula siirtyi valtionvarainministeriöön valtiosihteeriksi; 
uutta ei ole vielä nimetty

OKM projektipäällikkö Katja Bergbacka toimii l-n-p.ministerityöryhmän

sihteeristössä

Kristiina Hyvärinen
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Kurkistus suunniteltuun budjettiin

Lape- muutosohjelma on saanut 54 milj. euron rahoituksen kolmelle 
seuraavalle vuodelle. 2023 lähtien budjetissa 4 milj. euron pysyvä 
rahoitus

Kohdentaminen suunnitellaan ministerityöryhmissä

Vielä ei ole saatu ohjeita, tavoitteita tai toimenpideohjelmaa

3.6 Oikeudenmukainen, yhdenvertainen ja mukaan ottava Suomi 

3.6.2 Sosiaaliturvan uudistaminen (kertaluonteiset tulevaisuusinvestoinnit) Huom! Osa 
kokonaisuudesta!

Toimenpide Milj. euroa 2020–2022 yht

Kotihoidon kehittämishanke 6 

Poikkihallinnollinen lapsistrategia YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen pohjalta 6 

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (perhekeskustoimintamalli, neuvoloiden rooli, 

parisuhdetyö ja vanhemmuuden tuki, kotipalvelu) 
54 

Maksuton ehkäisy alle 25-vuotiaille 10 

Päihteitä käyttävien äitien palvelut 9 

Kehitysvammaisten henkilökohtaisten budjettien kokeilut 15 

Sosiaali ja- terveydenhuollon palvelujen käyttäjien itsemääräämisoikeuslainsäädäntö 8 

Kristiina Hyvärinen
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…

Kristiina Hyvärinen

Päätösperäiset, 
pysyvät 

menomuutokset

Kertaluontoiset 
tulevaisuusinvestoin

nit
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Odotellessa hallitusohjelman tarkempia toteutusmalleja …

Vähävaraisten lasten ja nuorten liikunnan edistämiseen 
haettavissa tukea 

Tiedote. Julkaistu: 19.08.2019, 10:22 
Opetus- ja kulttuuriministeriö 

19.8.2019 

HETI JULKAISTAVISSA 
  

Erityisavustuksilla tuetaan vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten liikunnan harrastamista 
liikuntaseuroissa. Valtion tämän vuoden talousarviossa on tähän osoitettu miljoona euroa. 
Kunnille myönnettävien avustusten haku on käynnissä 19.8.-30.9. Avustusta haetaan 

aluehallintovirastosta.  

> Lisää > alatunniste: lisää oma nimi



kristiina.hyvarinen@kuopio.fi

0447184409

#kunta_agentit

minedu.fi/kunta-agentit

Antoisaa 
perhekeskuspäivää!

mailto:kristiina.hyvarinen@kuopio.fi

