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Rinteen hallituksen ohjelmassa
edellisen hallituksen viestikapulana 

Lapsistrategia LapsenAika2040

• Parlamentaarinen komiteavalmistelu 

• Perustana YK:n lapsen oikeuksien sopimus ja 
tutkittu tieto

• Ylittää hallituskaudet, yhdistää hallinnonalat 

• Visio: Kohti lapsi- ja perhemyönteistä ja 
yhdenvertaista Suomea (investointirahoitus 6 
M€)

• Valmisteluaikataulu ei sisälly 
hallitusohjelmaan



LAPE jatkon kirjaus

• Lapsi ja perhepalveluiden 
muutosohjelmaa jatketaan. 

• Levitetään perhekeskustoimintamallia ja 
kehitetään neuvoloita. (huom. sote-
keskus/ perhekeskus)

• Vahvistetaan parisuhdetyötä ja 
vanhemmuuden tukea esim. kasvatus- ja 
perheneuvontapalveluita parantamalla.

• Vahvistetaan sosiaalihuoltolain mukaisia 
perheiden ennaltaehkäiseviä palveluita ja 
helpotetaan kotipalvelun myöntämis-
edellytyksiä.

• Investointi rahoitus 54 M€ 2020-2022, 
jonka jälkeen 4 M€ pysyvä.

• Hankehaku syksy 2019? Päätökset kevät 
2020?



Lastensuojelu ja muut 
erityispalvelut

• Säädetään asteittain kiristyvä 
vähimmäishenkilöstömitoitus 
lastensuojeluun; v. 2022: 35 => 2024  
30 asiakasta/ ammattilainen. Pysyvä 
rahoitus 9 M€ vuodesta 2024 alkaen.

• Turvataan erityistä tukea tarvitsevien 
moniammatilliset palvelut ja levitetään 
tiimimallia.

• Kehitetään lastensuojelun jälkihuoltoa. 
Nuorelle riittävä tuki matkalla 
aikuisuuteen. 



Muita nostoja Si-So-Te
teemoista 

• Oppilas- ja opiskelijahuollon 
vahvistamiseen mm. 
henkilöstömitoitukset pysyvä 
rahoitus 29 M€.

• Harrastusmahdollisuus kaikille 
koulupäivän yhteydessä 15 M€ 
pysyvä ja lisäksi 
investointirahoitus. 

• Kiusaamiseen puuttumisen ja 
yksinäisyyden vähentämisen 
toimintaohjelma.



Tukea, turvallisuutta, yhdenvertaisuutta ja 
oikeudenmukaisuutta lapsille, nuorille ja 
perheille

• 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.



Osallisuus, yhteisöllisyys, 
hyvinvointi, yhteistyö

• Koulutus- ja osaamistaso nousevat kaikilla 
koulutusasteilla, oppimiserot kaventuvat ja 
koulutuksellinen tasa-arvo lisääntyy

• 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

• Korkeakoulutuksen saavutettavuussuunnitelma 
(mm. eri vähemmistöryhmien mahdolliset 
esteet)



Osallisuus, yhteisöllisyys, 
hyvinvointi, yhteistyö

• Koulutus rakentaa yhteiskunnallista tasa-
arvoa ja yhdenvertaisuutta

• Varhaiskasvatuksen laadun ja tasa-arvon 
vahvistaminen ja osallistumisasteen nosto

• Neuvolapalveluista väylä varhaiskasvatukseen

• Vahvistetaan uuden lukiolain ja ammatillisen 
koulutuksen reformin toimeenpanoa ja laatua

• Mm. seksuaali- ja tasa-arvokasvatus 
läpileikkaavina teemoina eri koulutusasteilla

• Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelmista 
velvoittavat, ml. varhaiskasvatus

• Selvitetään kotoutumiskoulutuksen 
vahvistamista eri koulutusasteilla



Osallisuus, yhteisöllisyys, 
hyvinvointi, yhteistyö

• Nuorten syrjäytyminen vähenee –
jokainen nuori pysyy koulutuspolulla ja 
nuorisotyöttömyys vähenee

• Vanupon pääteemaksi nuorten 
syrjäytymisen ehkäisy ja osallisuuden 
vahvistaminen

• Parannetaan nuorisopolitiikan yhteistyötä 
eri toimijoiden kesken

• Valtakunnallinen digitaalinen järjestelmä 
yhteys- ja yksilöintitietojen siirtämiseen 
etsivälle nuorisotyölle



Osallisuus, yhteisöllisyys, 
hyvinvointi, yhteistyö

• Liikunnallinen kokonaisaktiivisuus nousee 
kaikissa ryhmissä sekä ulkoilun, 
arkiliikkumisen, seuratoiminnan ja huippu-
urheilun edellytykset paranevat

• Laajennetaan Liikkuva koulu -ohjelmaa eri 
elämänvaiheisiin

• Lähiliikuntapaikkoja ja ulkoilureitistöjä, puistoja 
ja viheralueita

• Vahvistetaan tasa-arvo- ja 
yhdenvertaisuustyötä

• Lisäresursseja urheiluakatemiaan ja 
urheileville nuorille yhtäläiset edellytykset 
opiskella ammatillisen koulutuksen piirissä kuin 
urheilulukioissa



KIITOS!

Lisätietoja:
Eija Ala-Toppari-Peltola
Lape-muutosagentti

044 425 5415

eija.ala-toppari-peltola@seinajoki.fi

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

@AlaEija
#lapemuutos
#lapeakatemia
#tulevaisuudentahdissa
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