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LAPE-Akatemioiden suunnitteluryhmän linjaukset 9.10.2018 

 
 

LAPE-Akatemioiden tarkoitus, tavoitteet, kohderyhmä ja 
organisointi 

Mikä on LAPE-Akatemia? 
 
Eduskunnan käsittelyssä oleva maakunta- ja sote-uudistus jakaa järjestämisvastuun lasten, 
nuorten ja perheiden palveluista kunnan sivistystoimen sekä maakunnan sosiaali- ja ter-
veystoimen kesken. Järjestämisvastuun jakautumisesta huolimatta vastuu lasten ja nuorten 
hyvinvoinnin ja kasvun tukemisesta on julkisen vallan toimijoiden, valtion, kunnan ja maa-
kunnan yhteinen. Tähän meitä velvoittaa oma perustuslakimme sekä YK:n lapsen oikeuk-
sien yleissopimus, johon Suomi on sitoutunut.  

 
LAPE-Akatemia on kunnille ja tuleville maakunnille suunnattu valmennuksellinen ja koulu-
tuksellinen oppimisprosessi, jossa  

 
- Uudessa tilanteessa tuetaan kuntien, maakuntien, järjestöjen ja seurakun-

tien johdon ja päättäjien yhteistä tahtotilaa ja ymmärrystä lasten, nuorten 
ja perheiden hyvinvoinnin johtamisesta.  Tavoitteena ovat aidosti lapsi- ja 
perhelähtöiset palvelut niin, että tuki sovittuu lasten ja perheiden arkeen 
sekä tulee heidän kasvu- ja oppimisympäristöönsä.   

- Tavoitteena on myös luoda kuntien ja maakuntien yhdyspintaan tarpeelli-
set suunnittelu-, päätöksenteko-, sopimus-  ja toimintamallit sekä raken-
teet joilla varmistetaan yhteisen vastuun kantaminen lasten hyvinvoinnis-
ta.  

- Edistetään LAPE-muutosohjelmassa aloitetun palveluiden ja tuen uudis-
tustyön juurtumista kunkin maakunnan ja sen alueen kuntien lasten ja 
nuorten perheiden tarpeisiin  

 
Oppimisprosessi on tarpeellinen siitä riippumatta, toteutuuko maakuntauudistus nykyisellä 
aikataululla vai ei. 
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Virhe. Tuntematon asiakirjan ominaisuuden nimi. 

Ehdotus LAPE-Akatemioiden järjestämisestä sisältyy ”Yhdyspinnat yhteiseksi mahdollisuu-
deksi” -raporttiin (helmikuu 2018), jossa selvitettiin lapsi-, nuoriso- ja perhepalveluita uu-
dessa toimintaympäristössä. Uudella toimintaympäristöllä tarkoitettiin raportissa kunnan ja 
maakunnan muuttuvaa tehtävänjakoa liittyen maakunta- ja sote-uudistukseen.  Selvitys 
tehtiin osana LAPE-muutosohjelmaa, jota STM ja OKM ohjaavat yhdessä. Yhdyspinta-
raportin ehdotuksista on tiivistelmä liitteenä.   
 
Ministerit Saarikko ja Grahn-Laasonen ovat osana LAPE-ohjausta hyväksyneet keväällä 
2018, että LAPE-Akatemia - koulutus toteutetaan.  
 
Yhdyspinta-raportista poiketen tässä linjauksessa priorisoidaan johdon ja päättäjien koulu-
tus. Raportissa ehdotettu ammattilaisten koulutus on tarpeen, mutta se tulee valmistella 
erikseen (mm. täydennyskoulutus alueellisesti, Osaamisella  soteen- valmistelu paikallises-
ti). 
 

       
LAPE-Akatemioiden valmistelun organisointi 
 
LAPE-Akatemiat toteutetaan vuosien 2019–2020 aikana. Oppimisprosessi toteutetaan maa-
kunnan ja sen alueen kuntien tarpeista lähtien, mutta sitä johdetaan kansallisesti.  
 
Kansallisesti valmistelua ohjeistaa työryhmä (Maria Kaisa Aula/STM (pj), Katja Berg-
backa/OKM, Hanne Kalmari/STM, Arja Hastrup/THL, Ulla Laine/OPH, Irmeli Myllymä-
ki/Kuntaliitto, Mikko Hulkkonen/Mona Taipale/LAPE-muutosagentit, Hanna Heinonen/Ulla 
Siimes/järjestökenttä, Jaana Räsänen/SOMU, Mika Penttilä/Kaisu Toivonen/sivistys- ja kult-
tuuritoimen/opetustoimen johtaja Oulu/Espoo). Vuonna 2019 kansalliseen suunnittelutyö-
hön osallistuu myös Opetushallitukseen rekrytoitava hankekoordinaattori. Yhteistyökump-
panina on STM/SOMU muutoksen tuki.  
 

 
Koulutussisältöjä tuotetaan sekä kansallisesti keskitetysti että maakunnallisesti ottaen 
huomioon alueen kuntien tarpeet. LAPE-Akatemioiden visuaalinen ilme on yhtenäinen. 
 
Yhdyspintaraportti ehdotti LAPE-Akatemia -koulutuksen liittämistä osaksi maakuntien esi-
valmistelu- ja väliaikaishallinnon organisaatioita, joissa olisi kattava edustus sekä kunnista 
että maakuntien järjestämisvastuulle siirtyvistä LAPE-palveluista.  Maakuntauudistuksen 
viivästymisen seurauksena tämä kotipesä-malli ei ole aivan suoraan sovellettavissa. Organi-
saatioissa ei myöskään ole välttämättä valmiina em. kriteerit täyttäviä työryhmiä.  
 
LAPE–muutostyö kuitenkin jatkuu vuonna 2019.  Maakuntien väliaikaishallinnolle on suosi-
teltu LAPE-muutosagenttien työn liittämistä tiiviisti maakuntavalmistelutyön yhteyteen. 
Siksi LAPE-Akatemioiden valmistelun vastuuttaminen muutosagenteille on katsottu par-
haaksi ratkaisuksi. Muutosagentit tekevät tiivistä yhteistyötä kunta-agenttien kanssa kun-
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tien ja sivistystoimen näkökulmien vahvistamiseksi. Kansallisesti LAPE-Akatemia -
valmistelua tehdään tiiviissä yhteydessä sote-muutosjohdon sekä Opetushallituksen ja Kun-
taliiton kanssa sivistystoimen näkökulmien huomioimiseksi. 
 
Vuoden 2019 osalta rahoituksesta vastaa STM ja suunnittelun valtakunnallisesta tuesta 
ministeriöiden yhteinen LAPE-muutosohjelma. Rahoitusta on varattu 250 000 euroa.  Vuo-
den 2020 mahdollinen rahoitus on arvioitava erikseen. 

 
 

LAPE-Akatemioiden kohderyhmä ja tavoite 
 

 ensisijaisena kohderyhmänä ovat maakuntien sekä järjestämisen että palvelutuo-
tannon sote-valmistelijat, kuntien sivistys- ja sote-toimien johto, sote-
kuntayhtymien johto sekä tarpeellisessa määrin kunnan koosta riippuen myös pal-
veluiden johto (keskijohto) (+ mahdollisesti kunta-/kaupunginjohtajat). Ensisijaisena 
kohderyhmänä ovat myös sekä maakunta- että kuntatason päättäjät eli luottamus-
henkilöt (esim. kunnanhallitus, valtuuston johto, sivistyslautakunta, perusturvalau-
takunta) sekä myös järjestökentän ja seurakuntien edustajat. Mukana tulisi olla ny-
kyisten LAPE-ryhmien puheenjohtajat ja myös jäseniä. 

  
 tavoitteena on yhteisen tahtotilan vahvistaminen lasten kokonaisvaltaisen hyvin-

voinnin sekä lapsi- ja perhelähtöisten palveluiden vahvistamiseksi, yhdyspintatyön 
sekä yhdyspintaosaamisen vahvistaminen, yhdyspintarakenteiden ja yhteisten toi-
mintamallien varmistaminen alueelle. Samalla on kyse LAPE-kehittämistyön jatkon 
ja juurtumisen varmistamisesta. 
 

 
LAPE-Akatemian teoreettinen lähtökohta, toiminnallinen luonne ja viestintä 

 
  ”teoreettisena” lähtökohtana on systeeminen ajattelu ja ilmiöjohtaminen. Todettiin 

(mm. Jari Stenvalliin viitaten), ettei linjajohtamisella yksin saavuteta sitä yhteistä 
tahtotilaa ja toimintakulttuurin muutosta, jota lasten hyvinvoinnin vahvistuminen ja 
hyvinvoinnin eriarvoisuuden vähentäminen edellyttävät, vaan se edellyttää rinnal-
leen verkostojen johtamista. Verkostojen johtamisessa on keskeistä luottamus eri 
toimijoiden välillä, jota koulutuksen tulee rakentaa. Osana teoreettista lähtökohtaa 
todettiin myös Bronfenbrennerin ns. ekologinen sosialisaation teoria, joka pohjau-
tuu systeemiseen ajatteluun ja jossa lapsen ja nuoren kehityksen nähdään tapahtu-
van vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa. Tärkeä on myös sisällyttää koulutuk-
seen eri ammattilaisten ja ammattikuntien lapsikäsitystä avaavaa pohdintaa. (vrt. 
Pulkkinen 2018 http://www.julkari.fi/handle/10024/136124) 

 
 

 toiminnallisena luonteena on monimuotoinen oppimisprosessi, jota toteutetaan eri 
toteutustavoin ja joka ohjaa/tukee sisältöjen aktiivista prosessointia ja yhteistä op-
pimista. Koulutus sisältää sekä itsenäistä opiskelua esim. verkossa, yhteisiä kokoon-
tumisia, välitehtäviä jne.  

 

http://www.julkari.fi/handle/10024/136124
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 vaikuttamisviestintä on toteutuksessa keskeisellä sijalla ja sitä varten on mahdolli-
simman pian laadittava vaikuttamissuunnitelma sekä hankittava LAPE-Akatemioiden 
valmisteluun ja toteutukseen ulkopuolelta viestintäosaamista. Todettiin, että LAPE-
Akatemioiden viestin tulisi olla kirkas ja viestinnällisen ilmeen ja toteutustavan hou-
kuttava ja koukuttava, jotta niistä kiinnostuttaisiin.  

 
 

LAPE-Akatemian odotettu tulos 2021 
 

LAPE-Akatemia on luonut osanottajille yhteisen lapsi- ja perhelähtöisen tahtotilan, lisännyt 
monitoimijaisen kokonaisuuden ymmärrystä sekä luonut verkostomaisen johtamisen ja 
suunnittelun toimintamalleja ja linjauksia, jotka näkyvät esim. maakuntastrategiassa ja kun-
tien strategiassa, palvelustrategiassa, palvelulupauksessa, kuntien ja maakunnan hyvinvoin-
tisuunnitelmissa ja -kertomuksissa, yhdyspintarakenteina, yhteisinä toimintamalleina ja 
sopimusmenettelyinä sekä viime kädessä lasten hyvinvoinnin kohenemisena maakunnan 
alueella.  Tulokset näkyvät myös sivistystoimen ja soten rajat ylittävinä yhtenäisinä, toimin-
nallisina kokonaisuuksina, jotka vastaavat lasten nuorten ja perheiden tarpeisiin.  

 
 

LAPE-Akatemioiden aloitus keväällä 2019  
 

Muutosjohdon Akatemia toteuttaa 22.11.2018 systeemisen ajattelun työpajan, joka voisi 
toimia pilotti- tai testityöpajana LAPE-Akatemioiden käynnistymistä ajatellen. Pilottityöpa-
jaan kutsutaan muutamien maakunnallisten alueiden LAPE-Akatemioiden kohderyhmän 
edustajat (esim. viidestä maakunnasta ml. kuntien edustajat). Heille avataan systeemisen 
ajattelumallin teoriapohjaa ja tuotetaan työskentelyn pohjaksi myös ko. maakuntien aluei-
den lasten ja nuorten ajantasainen hyvinvointitieto.  Mukana on VTT:n MIDAS –hanke.  
 
Ehdotus 22.11.2018 mukaan kutsuttavista maakunnista ja niiden alueiden kunnista on: 
Pohjois-Pohjanmaa, Etelä-Savo, Varsinais-Suomi, Etelä-Pohjanmaa ja Päijät-Häme. Näin 
saataisiin jokaiselle viidelle (YTA/OT-keskus/VIP) -alueelle yksi pilotissa mukana ollut maa-
kunta ja sen alueen kunnat. 

 
Pilottityöpajan kokemusten pohjalta arvioitaisiin koulutusmallin toimivuutta. Sen jälkeen 
luotaisiin tarpeen mukaan modifioitu systeemisen ajattelun työpaja -konsepti, joka toteu-
tettaisiin viidellä alueella eri puolilla Suomea. Näin ollen yhteen starttityöpajaan kokoontui-
si 3-4 maakunnan ja niiden alueen kuntien toimijoita/johtoa. Tämä usean maakunnan alu-
een ja kuntien toimijoita yhteen kokoava työpaja toimisi LAPE-Akatemioiden starttitilaisuu-
tena vuoden 2019 alussa. Osanottajat koottaisiin ns. YTA-/VIP-alueittain (5 kpl työpajoja). 
Tämä mahdollistaisi myös alkuvaiheessa maakuntien alueiden välistä vertailua ja yhdessä 
tekemistä.  

 
 
Vuoden 2019 alussa järjestetään viisi LAPE-Akatemioiden Startti-työpajaa. Startti –
työpajojen jälkeen järjestetään keväällä 2019 jokaisen maakunnan alueella yhteinen työpa-
ja maakunnan sekä sen alueen kuntien kohderyhmiin kuuluville toimijoille. Toinen vastaava 
maakuntakohtainen työpaja toteutetaan LAPE-Akatemioiden kohderyhmille vuoden lopulla 
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2019. Työpajojen välillä on oppimisprosessia tukevaa toimintaa kuten että- tai monimuoto-
valmennusta sekä oman kunnan/alueen kehittämisprosessiin liittyviä tehtäviä. 
 
 
 
 
LAPE-Akatemia taustamuistio/27.9.2018/LIITE 
 
Yhdyspintaraportin suositukset : LAPE-AKATEMIA osana osaamisen teemaa 
 
Ehdotus LAPE-Akatemioiden järjestämisestä sisältyy ”Yhdyspinnat yhteiseksi mahdollisuu-
deksi” -raporttiin (helmikuu 2018), jossa selvitettiin lapsi- nuoriso- ja perhepalveluita uu-
dessa toimintaympäristössä. http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/160555  

 
Osaamisen- teemakokonaisuuteen sisältyy seuraavat kaksi ehdotusta toimenpiteiksi: 

 
1) uudistuviin osaamistarpeisiin vastaaminen sote- ja sivistyspalveluiden henkilöstön 

täydennyskoulutuksessa, kriittisissä ammattiryhmissä (palveluohjaajat) sekä perus-
tutkintojen kehittämisessä.  Näiden toimeenpanossa tehdään yhteistyöstä Osaami-
sella soteen –hankkeen sekä Opettajankoulutusfoorumin kanssa. 

 
2) yhdyspintaosaamisen vahvistaminen kunta- ja maakuntatasolla eli toteutetaan 18 

maakunnassa LAPE-Akatemiat vuosien 2018–2020 aikana. Kootaan tueksi ministeri-
öiden ja muiden tahojen tukiryhmä sekä valmistellaan tarvittavaa aineistoa. Otetaan 
huomioon myös Muutosjohdon Akatemiassa lasten nuorten ja perheiden palveluihin 
sekä yhdyspintaosaamisen teemat.  

 
 

Yhdyspinta-raportin suositukset LAPE-Akatemian sisällöstä ja tavoitteista (s. 29) 
 
Toimintakulttuurin muutos ja oppiminen kohti lapsilähtöistä ajattelu- ja toimintatapaa 
 
Raportin mukaan lasten nuorten ja perheiden hyvinvoinnin edistäminen ja saumattomat 
palvelut edellyttävät syvällistä toimintakulttuurin muutosta. Kysymys on myös merkittäväs-
tä oppimisprosessista kohti aidosti lapsilähtöistä ajattelu- ja toimintatapaa.  Uuden oppimi-
sen tarve koskee sekä ammattilaisia että virkamies- ja poliittistakin johtoa kunnissa ja maa-
kunnissa. 

 
Muutosvaiheessa tulee panostaa erilaisilla yhdyspinnoilla työskentelevien osaamiseen sekä 
palveluiden suunnittelun, johtamisen ja toteutuksen lapsi-, nuori- ja perhelähtöisyyteen.  
Yhteinen ymmärrys systeemisestä toimintakulttuurin muutoksesta edellyttää, että myös 
kuntien ja maakuntien ylin virkamiesjohto ja luottamushenkilöt ovat muutokseen sitoutu-
neita.  Mukaan on syytä kytkeä myös järjestöjen ja seurakuntien parissa toimivia.  Samalla 
voidaan esim. tukea perhekeskustyyppisten toimintamallien käyttöönottoa alueilla.  Hyvä 
esimerkki vastaavasta yhdessä tekemisestä on Ohjaamo nuorten palveluissa.  

 

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/160555
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Yhdyspintaosaamisen tarve ulottuu sekä yhdyspintojen strategiseen ja operatiiviseen joh-
tamiseen että konkreettisten palvelutilanteiden haasteiden ratkaisemiseen. Yhdyspinta-
osaamista tukevat myös verkostojohtamisen mallit sekä hyvien käytäntöjen vertailu. 

 
Yhdyspintaosaamisen merkitys korostuu maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelu- ja 
käynnistysvaiheessa. Koulutuksen tulee lisätä asenteellisia ja rakenteellisia valmiuksia uu-
teen tilanteeseen onnistumiseen ja lisätä luottamusta eri toimijoiden välille. Muutosvai-
heen koulutus tulee toteuttaa kuntien ja maakuntien yhteisesti tasapainoisella vastuulla. 
Koulutuksen suunnittelussa tulee hyödyntää lapsia, nuoria ja perheitä osallistavia tapoja.  

 
Raportti kutsuu ”LAPE-Akatemiaksi” seuraavanlaista muutos- ja koulutusprosessia: 

 
- Koulutusta, jonka pääpainon tulee olla kokonaisuuksien ymmärtämisessä 
- Kuntien, maakuntien ja muiden toimijoiden yhteisen systeemisen asiantuntijuuden 

kehittäminen ja uudistaminen siten, että 
o Lasten hyvinvointiongelmien ratkomisessa (hyvinvoinnin edistämisessä) ei 

tulisi tehdä soten ja opetuksen tai varhaiskasvatuksen erillistä suunnittelua. 
Sen sijaan tarvitaan työpajoja, joissa uudistetaan yhdessä toimimista niin, et-
tä lapsen nuoren ja perheen arjen sujuvuus tulee keskeiseksi.   

o Kohtaamistaidot, dialogisuus ja kulloisten tarpeiden ymmärtäminen edellyt-
tävät ammattilaisilta kuuntelevuutta, epävarmuuden sietoa ja vuorovaiku-
tuksessa oppimista. 

o  Hoidon, tuen ja kuntoutuksen ja ohjauksen tuominen lähelle arkea – var-
haiskasvatukseen, kouluun, oppilaitoksiin, perhekeskuksen yhteyteen – 
mahdollistuu. 

  
Yhdyspinta-raportti suosittaa, että LAPE-Akatemioiden kokoamisen vastuu olisi maakuntien 
esivalmistelu- ja väliaikaishallinnon organisaatioilla, joissa on kattava edustus sekä kunnista 
että maakuntien järjestämisvastuulle siirtyvistä LAPE-palveluista.   
 
Maakunnalliset LAPE-Akatemiat voisivat koostua esim. neljästä päivän mittaisesta koulu-
tuksesta, jotka sisältävät virkamiesjohdolle, luottamushenkilöille, mutta myös osittain käy-
tännön ammattilaisille kohdennettuja työpajoja.  Koulutuksen toteutuksen painopiste olisi 
maakunnan alueella ja kunnissa, jossa myös koulutustarpeet parhaiten tunnistetaan. 

 
Yhdyspintaraportin näkökulmasta LAPE-Akatemiat muodostaisivat siis oppimisprosessin, 
jossa samalla voidaan luoda yhteistä maakunnan ja sen alueen kuntien johdon ja luotta-
mushenkilöiden tahtotilaa lasten nuorten ja perheiden hyvinvoinnin johtamisesta.  

 
 
LAPE-ministereiden päätökset LAPE-Akatemian toteuttamisesta 

 
LAPE-muutosohjelmaa ohjaavat ministerit Saarikko ja Grahn-Laasonen lähettivät huhti-
kuussa 2018 kuntien ja maakuntien johdolle kirjeen yhdyspinta- teemasta. 
https://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/1271139/ministerit-saarikko-ja-grahn-
laasonen-kehottavat-kuntia-ja-maakuntia-yhteistyohon-lapsiasioissa 

 

https://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/1271139/ministerit-saarikko-ja-grahn-laasonen-kehottavat-kuntia-ja-maakuntia-yhteistyohon-lapsiasioissa
https://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/1271139/ministerit-saarikko-ja-grahn-laasonen-kehottavat-kuntia-ja-maakuntia-yhteistyohon-lapsiasioissa
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Sen mukaan lasten, nuorten ja perheiden palveluiden ammattilaisten, virkamiesjohdon ja 
luottamushenkilöiden yhdyspintaosaamista vahvistetaan vuosina 2018–2020. Maakunta- ja 
sote-uudistuksen muutostuen, Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman sekä Opetushal-
lituksen yhteistyönä käynnistetään syksyllä 2018 LAPE-Akatemiat, jotka valmentavat maa-
kunnallisia ja kuntien keskeisiä toimijoita yhteistyöhön. Vuosina 2018–2020 toteutettavat 
koulutukset tukevat eri toimijoiden yhteistä kokonaiskuvaa lasten, nuorten ja perheiden 
hyvinvoinnin johtamisesta uudessa toimintaympäristössä. Tähän on varattu 250 000 euron 
määräraha. 

 
Ministerit toivovat yhdessä Kuntaliiton kanssa, että maakunnat ryhtyisivät toimiin tulevan 
maakunnan ja sen alueella olevien kuntien yhteistyön rakenteiden ja toimintamuotojen 
vakiinnuttamiseksi lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin, terveyden ja oppimisen edis-
tämiseksi. Yhteistyötä tarvitaan myös järjestöjen ja seurakuntien kanssa.  
 
Osa LAPE-Akatemian oppimisprosessia tulisi siis olla myös yhteisten toimintamallien ja ra-
kenteiden muodostaminen yhdyspintatyöhön. Rakenteita ovat: 
 

- Jokaiseen maakuntaan muodostetaan maakunnan ja kuntien yhteinen LAPE-
yhteistyöryhmä viimeistään vuoden 2019 aikana osana maakuntalakiesityksen mu-
kaista maakuntien ja kuntien neuvottelumenettelyä.  

- Valtuustokausien alussa laadittaviin lakisääteisiin kuntien ja maakunnan strategioi-
hin valmistellaan sisällytettäväksi yhteinen palvelu- ja hyvinvointilupaus, 

- Maakunnan ja jokaisen kunnan on suositeltavaa tehdä yhteinen LAPE-sopimus, jos-
sa käydään konkreettisesti läpi maakunnan ja kunkin kunnan väliset keskeisimmät 
yhteistyö-, työnjako- ja resurssikysymykset. 

- Kuntien ja maakuntien tulee yhteistyönä kartoittaa maakunta- ja sote-uudistukseen 
liittyvät tilatarpeiden muutokset ja luoda yhteinen tilastrategia  

- Kuntaliitto ja opetus- ja kulttuuriministeriö sekä sosiaali- ja terveysministeriö kerää-
vät hyviä kokemuksia uusista neuvola-, päiväkoti- ja koulu kirjastokonsepteista, joita 
voitaisiin hyödyntää tulevaisuuden kiinteistöjen suunnittelussa. 

 
 
 
 
 
 
 

 


