
LAPE-teesien taustamateriaali 

yhdyspintatyön 

varmistamiseksi

Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos 

lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena
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Sivistystoimi kunta-maakunta -yhteistyössä

Kunnat vastaavat jatkossakin varhaiskasvatuksesta, 
perusopetuksesta ja lukiokoulutuksesta, osaamisen 
ja sivistyksen edistämisestä, liikunta-, kulttuuri- ja 
vapaa-ajan palveluista, tasapuolisista 
harrastusmahdollisuuksista ja nuorisotoimesta

Lisäksi kunnat edistävät hyvinvointia ja terveyttä 
sekä päättävät yhä paikallisesta elinkeinopolitiikasta, 
maankäytöstä, rakentamisesta, 
kaupunkisuunnittelusta ja pääosin asuntopolitiikasta

Johtamisvastuu säilyy kullakin hallinnonalalla.

Sivistystoimi ja sosiaali- ja terveystoimi varmistavat 
yhdessä verkostomaisen yhteistyön toteutumisen 
sekä strategisella että operatiivisella tasolla

Tulevan maakunnan alueen kuntien sivistystoimet 
varmistavat keskinäisten verkostojensa toimivuuden

Monialaiselle yhteistyölle varataan riittävästi aikaa ja 
resursseja
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Sivistystoimi kunta-maakunta -yhteistyössä

Sivistystoimi osallistuu sote- ja 
maakuntavalmisteluun lapsi, nuori- ja 
perhelähtöisen toiminnan turvaamiseksi

Sivistystoimi ja sosiaali- ja terveystoimi 
sopivat yhdessä lasten ja nuorten 
palveluiden toimintatavoista ja käytänteistä

Palvelut säilyvät yhtenäisenä, 
toiminnallisena kokonaisuutena järjestäjästä 
riippumatta

Palvelut toteutetaan ja niihin ohjataan 
helposti ja oikea-aikaisesti 
lähiympäristöissä ja peruspalveluissa aina, 
kun se on lapsen tai nuoren edun kannalta 
tarkoituksenmukaista
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Opiskeluhuolto

Opiskeluhuolto on osa koulun toimintaa, kuten opetus ja 
kasvatus 

Opiskeluhuolto toteutetaan yhteistyössä sivistystoimen ja 
sosiaali- ja terveystoimen sekä opiskelijoiden, huoltajien ja 
muiden tarvittavien yhteistyötahojen kanssa siten, että siitä 
muodostuu toimiva, yhtenäinen ja monialainen 
kokonaisuus

Opiskeluhuollon palvelut järjestetään lähellä opiskelijoita, 
oikea-aikaisesti ja helposti saavutettavasti

• Opiskeluhuoltoa toteutetaan ensisijaisesti 
yhteisöllisenä, ennaltaehkäisevänä toimintana

• Maakunnat vastaavat jatkossa koulu- ja 
opiskeluterveydenhuollon järjestämisestä 

• Kunnat vastaavat jatkossa psykologi- ja 
kuraattoripalvelujen järjestämisestä sekä yhteisöllisestä 
opiskeluhuollosta. Tällä tarkoitetaan koulussa 
tapahtuvaa ennaltaehkäisevää toimintaa.

• Luodaan toimintakulttuuri, jossa yhteisöllisen 
opiskeluhuollon toteuttamiselle on riittävästi aikaa ja 
resursseja
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VIP-verkostot

Vaativan erityisen tuen alueelliset kehittämis- ja 

yhteistyöverkostot (VIP-verkostot) toimivat sote-

uudistusta mukaillen viidellä yhteistyöalueella

Viidessä monialaisessa ydinryhmässä14-16 

asiantuntijaa

Varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen 

vaativan erityisen tuen järjestämisessä huomioidaan 

yhteydet LAPE:n myötä rakentuviin vaativan erityisen 

tason osaamis- ja tukikeskusverkostoihin (OT)

Verkostossa vahvistetaan monialaista yhteistyötä, 

toimintakulttuurin muutosta, ammattilaisten 

osaamista sekä yhteistyötä opettajankoulutuksen ja 

tutkimuksen kanssa

> Lisää > alatunniste: lisää oma nimi
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Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksen lainsäädäntö edellyttää monialaista 
yhteistyötä varhaiskasvatuksen järjestämisessä sekä lapsen 
tuen tarpeisiin vastaamisessa: 

• Kunnan on varhaiskasvatusta järjestäessään toimittava 
yhteistyössä opetuksesta, liikunnasta, kulttuurista, 
lastensuojelusta ja muusta sosiaalihuollosta, 
neuvolatoiminnasta ja muusta terveydenhuollosta 
vastaavien sekä muiden tarvittavien tahojen kanssa

• Varhaiskasvatuksen järjestäjän ja tuottajan on tarpeen 
mukaan toimittava yhteistyössä sosiaali- ja 
terveydenhuollosta vastaavien tahojen kanssa lapsen 
tarvitseman tuen ja palvelujen kokonaisuuden 
arvioimiseksi, suunnittelemiseksi ja toteuttamiseksi.

Maakunnat vastaavat jatkossa sote-
palvelujen järjestämisestä. Myös sote-lainsäädäntö 
velvoittaa yhteistyöhön.

> Lisää > alatunniste: lisää oma nimi


