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Laatua lakeuksien lapsille ja nuorille! – toimenpideosio: Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue 

Päätavoite I: Lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointi lisääntyy 

 Alatavoite Toimenpide Mittari/Toteutuminen Aika-
taulu 

Toimija/ 
toteuttaja(t) 

Seuranta, arviointi, 
ohjaus 

1. Lasten, 
nuorten ja 
lapsiperhei-
den hyvin-
voinnin 
mahdollista-
minen ja tu-
keminen 

• Yhtenäistetään maakunnan 
päihdepalveluja lapsille ja 
nuorille  

• Mahdollistetaan matalan kyn-
nyksen mielenterveyspalvelut 
lapsille ja nuorille 

• Varmistetaan lasten ja nuor-
ten elintapaohjauksen saata-
vuus 

• Yhtenäistetään suuntervey-
denhuollon toimintamalleja  

• Mahdollistetaan lasten ja 
nuorten pääsy kulttuuripalve-
luihin taloudellisesta tai sosi-
aalisesta asemasta riippu-
matta (esim. Kaikukortti, pal-
veluseteli tmv.) 

• Lasten ja nuorten päihdepalve-
luita tarjoavien alueiden määrän 
kasvu 

• Matalan kynnyksen mielenter-
veyspalveluiden lisääntyminen ja 
asiakasmäärät 

• Kouluterveyskyselyt  

• Erikoissairaanhoidon kävijämää-
rät ja konsultaatiot  

• Elintapaohjauksen kokonaisval-
taisuus, seurattavissa kouluter-
veyskyselystä 

• Suunterveydenhuolto, seuratta-
vissa kouluterveyskyselystä 

• Kaikukortin ja palvelusetelien 
käyttäjämäärät (liikunta, kulttuuri-
palvelut 

2022–
2025 

Lasten, nuorten ja 
perheiden sosi-
aali- ja terveyden-
huollon sekä si-
vistystoimen hen-
kilöstö ja johto  
 
Muut lapsi- ja 
nuorisotoimijat 
(esim. oppilaitok-
set, järjestöt, seu-
rat, seurakunnat, 
Kela) 

Kerran valtuusto-
kaudessa suunnitel-
man arviointi ja päi-
vittäminen 

2. Huoltajuutta 
ja vanhem-
muutta tue-
taan riittä-
västi 

• Yhtenäistetään kasvatus- ja 
perheneuvolatoimintaa 

• Yhtenäiset toimintamallit KA-
PENE:ssa Lasten, nuorten ja 
perheiden sosiaali- ja tervey-
denhuollon sekä 

• Mahdollistetaan matalan kyn-
nyksen kohtaamis- ja vertais-
tukipaikkoja 

• Yhtenäistetään ja mahdollis-
tetaan eropalveluiden saata-
vuus 

• Yhtenäiset toimintamallit KA-
PENE:ssa Lasten, nuorten ja per-
heiden sosiaali- ja terveydenhuol-
lon sekä 

• Mahdollistetaan matalan kynnyk-
sen kohtaamis- ja vertaistukipaik-
koja 

• Yhtenäistetään ja mahdollistetaan 
eropalveluiden saatavuus 

• Tarjotaan palveluita haasteelli-
sessa asemassa oleville 

 Lasten, nuorten ja 
perheiden sosi-
aali- ja terveyden-
huollon sekä si-
vistystoimen hen-
kilöstö ja johto  

Muut lapsi ja nuo-
risotoimijat (esim. 
oppilaitokset, jär-
jestöt, seurat, 
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• Tarjotaan palveluita haasteel-
lisessa asemassa oleville 
 
 

 

• Perhekeskustoiminnan yhtey-
dessä olevat kohtaamispaikat 

• Matalan kynnyksen eropalveluita 
saatavilla (esim. parisuhdepalve-
lut) 

• Palveluohjauksen toimivuus ja 
asiakaskokemukset 
 

 

seurakunnat, 
Kela)  

Tekninen toimi 

 

3. Palvelut 
ovat oikea-
aikaiset, oi-
kein koh-
dennetut ja 
yhdenver-
taiset 

• Yhtenäinen perhekeskus- toi-
mintamalli on alueella käy-
tössä 

• Otetaan käyttöön sähköisiä 
palveluita, ml. sähköinen per-
hekeskus 

• Vahvistetaan erikoissairaan-
hoidon tukea perustasolle 
(esim. konsultaatiot) 

• Yhtenäistetään ja juurrute-
taan alueelle yhtenäinen 
opiskeluhuoltomalli 

• Yhdenmukaistetaan lasten-
suojelupalvelut alueella 

• Varmistetaan taiteen perus-
opetuksen saatavuus kun-
nissa (EP-liitto) 

 

• Perhekeskukset toimivat yhtenäi-
sen mallin mukaisesti 

• Perhekeskuksissa yhtenäinen 
asiakas- ja palveluohjaus 

• Erikoissairaanhoidon lähetemää-
rät  

• Maakunnallinen opiskeluhuolto-
malli on käytössä 

• Lapset, nuoret ja lapsiperheet 
ovat tietoisia palveluista (brän-
däys/mainostaminen)  

• Asiakasmitoituksen toteutuminen 
lastensuojelussa 

• Lastensuojelun asiakkaiden 
määrä 

• Taiteen perusopetusta järjestävät 
kunnat/opintotarjonta (EP-liitto) 
sekä opiskelijamäärät 

 

 Lasten, nuorten ja 
perheiden sosi-
aali- ja terveyden-
huollon sekä si-
vistystoimen hen-
kilöstö ja johto  
 
Muut lapsi- ja 
nuorisotoimijat 
(esim. oppilaitok-
set, järjestöt, seu-
rat, seurakunnat, 
Kela) 

 

4. Lapsilla, 
nuorilla ja 
lapsiper-
heillä on 
turvallinen 
elinympä-
ristö 

• Laajennetaan MARAK-toi-
mintamallin käyttöä alueella 

• Laajennetaan Ankkuri-toimin-
taa alueella 

• Käytössä alueella on lapsi-
vaikutusten arviointi 

• Ankkuri-toimintaa käyttävien kun-
tien määrä (Esim. konsultointien 
määrä) 

• MARAK-toiminnan käyttö - Lapsi-
vaikutusten arviointia käyttävien 
kuntien määrä 

• Kiusaamista ja syrjimistä ehkäise-
vien toimintamallien käyttö 

 Lasten, nuorten ja 
perheiden sosi-
aali- ja terveyden-
huollon sekä si-
vistystoimen hen-
kilöstö ja johto. 
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• Ehkäistään kiusaamista aktii-
visesti arjessa käytössä ole-
via toimintamalleja levittä-
mällä 

 

Muut lapsi- ja 
nuorisotoimijat 
(esim. oppilaitok-
set, järjestöt, seu-
rat, seurakunnat, 
Kela, poliisi) 

 

Päätavoite II: Osallisuus vahvistuu 

 
Alatavoite Toimenpide Mittari/Toteutuminen Aika-

taulu 
Toimija/ 

Toteuttajat(t) 
Seuranta, arviointi, 

ohjaus 

1. Osallisuus 
on organi-
soitua ja 
johdettua 

• Luodaan osallisuussuunni-
telma ja sen toteutumista 
seurataan 

• Nimetään henkilö osallisuu-
den organisointiin ja johtami-
seen 

• Mahdollistetaan nuorisoval-
tuustojen toiminta 

• Mahdollistetaan maakunnalli-
sen nuorisovaltuuston toi-
minta 

• Toteutetaan perusopetuksen 
opetussuunnitelmassa yrittä-
jämäinen toimintapa 

 

• Osallisuussuunnitelma on ole-
massa ja vastuuhenkilö nimetty 

• Osallisuussuunnitelman toteutu-
mista seurataan 

• Toimivat nuorisovaltuustot kun-
nissa 

• Maakunnallinen nuorisvaltuusto 
toiminnassa 

• Yrittäjämäinen toimintatapa: Lu-
kuvuosittainen arviointi 

 Lasten, nuorten ja 
perheiden sosi-
aali- ja terveyden-
huollon sekä si-
vistystoimen hen-
kilöstö ja johto  
 
Muut lapsi- ja 
nuorisotoimijat 
(esim. oppilaitok-
set, järjestöt, seu-
rat, seurakunnat, 
Kela, nuoret) -
kunnat 

 

2. Lapsia ja 
nuoria kuul-
laan sekä 
arvostetaan 

• Käytetään lapsivaikutusten 
arviointia alueella 

• Mahdollistetaan lapsiparla-
mentit kunnissa 

• Kuullaan aktiivisesti nuoriso-
valtuutettuja ja muita nuoria 

• Mahdollistetaan perhekes-
kusten asiakasraatien toi-
minta 

• Aktiivisesti lapsivaikutusten arvi-
ointia käyttävien kuntien määrä 

• Lapsiparlamenttien määrä alu-
eella 

• Nuorisovaltuuston puhe- ja läsnä-
olo-oikeuden toteutuminen lauta-
kunnissa (Nuva ry vastuullinen 
nuorisovaltuusto sertifikaatti) 

• Asiakasraatien lukumäärä (lasten 
ja nuorten palvelut) 

 Lasten, nuorten ja 
perheiden sosi-
aali- ja terveyden-
huollon sekä si-
vistystoimen hen-
kilöstö ja johto  
 
Muut lapsi- ja 
nuorisotoimijat 
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• Mahdollistetaan osallisuuteen 
tarkoituksenmukaisia tiloja, 
kanavia ja keinoja 

• Huomioidaan lasten ja nuor-
ten mielipiteet heitä koske-
vissa asioissa 

• Huomioidaan kulttuurihyvin-
vointi nuorivaltuustoissa ja 
Lasten parlamentissa (EP-
liitto) 

• Käytössä olevat osallisuutta tuke-
vat tilat, keinot ja kanavat (mielipi-
teen kartoittaminen) 

• Lapsille ja nuorille suunnatut tie-
dotuskanavat 

• Lapset ja nuoret mukana koko-
naisvaltaisesti kehittämisessä (ti-
lat, palvelut, kulttuuripalvelut) 

(esim. oppilaitok-
set, järjestöt, seu-
rat, seurakunnat, 
Kela, nuoret ja 
lapset) 

3. Osallisuus 
on estee-
töntä 

• Huomioidaan palveluissa es-
teettömyys (esim. digitaaliset 
palvelut) 

• Käytetään ja mahdollistetaan 
myös matalan asiakasoh-
jauksen keinoja (esim. Apua-
nappi) 

• Käytetään ja mahdollistetaan 
moninaisia osallisuuskanavia 

• Mahdollistetaan harrastami-
nen kaikille 

• Huomioidaan kielelliset ja 
kulttuuriset tekijät 

• Mahdollistetaan monipuoliset 
kulttuuripalvelut lapsille ja 
nuorille 

• Mahdollistetaan taiteen pe-
rusopetukseen osallistumi-
nen taloudellisesta tai sosiaa-
lisesta asemasta riippumatta 
(EP-liitto) 

• Digitaalisia ja sähköisiä palveluita 
on saatavilla (esim.Apua-nappi, 
chat) 

• Osallisuuskanavat (esim. kyselyt, 
some-kanavat) - monikielisiä pal-
veluita tarjolla haasteellisessa 
asemassa oleville palvelut ovat 
saavutettavia 

• Harrastuneisuuden lisääntyminen 
(Harrastamisen Suomen-malli) 

• Kulttuuripalveluiden käyttäjämää-
rät ja lapsille ja nuorille suunnatut 
palvelut 

• Taiteen perusopetuksen oppilas-
määrät ja opetustunnit 

 Lasten, nuorten ja 
perheiden sosi-
aali- ja terveyden-
huollon sekä si-
vistystoimen hen-
kilöstö ja johto  
 
Muut lapsi- ja 
nuorisotoimijat 
(esim. oppilaitok-
set, järjestöt, seu-
rat, seurakunnat, 
Kela)  
 
Tekninen toimi 
ICT-palvelut 

 

 

Päätavoite III: Lasten ja nuorten kanssa toimivien tahojen yhteistyö lisääntyy 

 
Alatavoite Toimenpide Mittari/Toteutuminen Aika-

taulu 
Toimija/ 

Toteuttajat(t) 
Seuranta, arviointi, 

ohjaus 
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1. Hallintorajat 
ylittävään 
yhteistyö-
hön, avoi-
muuteen ja 
tiedonkul-
kuun on si-
touduttu 

• Pidetään yllä aktiivisesti maa-
kunnallisia LAPE-yhteistyö-
ryhmiä 

• Pidetään yllä aktiivisesti mo-
niammatillista/-alaista yhteis-
työtä kuntien kanssa hyvin-
vointialueella 

• Selkeytetään ja vakiinnute-
taan tiedonkulun kanavia 

• Huomioidaan kulttuurihyvin-
vointi kuntien hyvinvointi-
suunnitelmissa ja/tai kulttuuri-
kasvatussuunnitelmissa (Ep-
liitto) 

• Huomioidaan kulttuurihyvin-
vointi ennalta ehkäisevissä ja 
korjaavissa toimissa sote-pal-
veluissa (EP-liitto) 

• Yhteistyöryhmien kokoonpanojen 
monipuolisuus (eri tahot edustet-
tuina) 

• Kunnissa toimivat LAPE-ryhmät 

• Yhteistyön rajapinnat huomioivia 
työryhmiä on olemassa (Esim. 
sote + kunnat) 

• Tiedonkulun kanavat, tiedottami-
sen määrä 

• Työryhmien kokousten osallistu-
jamäärät, keskitetyn tiedottami-
sen määrä ja kanavat (EP-
soteuudistus) 

• Henkilökuntapalaute 

• Kulttuurikasvatuksen näkökul-
mien huomioiminen suunnitel-
missa (ja kuinka huomioitu) 

• Kulttuuristen näkökulmien huomi-
oiminen sote-palveluissa (ja 
kuinka huomioitu) 

 Lasten, nuorten ja 
perheiden sosi-
aali- ja terveyden-
huollon sekä si-
vistystoimen hen-
kilöstö ja johto   
 
Muut lapsi- ja 
nuorisotoimijat 
(esim. oppilaitok-
set, järjestöt, seu-
rat, seurakunnat, 
Kela)  
 
Tekninen toimi 
ICT-palvelut  
 
Ohjaamo-toiminta 

 

2. 
 

Toiminta-
mallit ja pal-
velut ovat 
kokonais-
valtaisia 
sekä lapsi-, 
nuori- ja 
perhelähtöi-
siä 

• Käytetään perhekeskustoi-
mintamallia alueen perhekes-
kuksissa 

• Huomioidaan perheet palve-
luissa kokonaisvaltaisesti 

• Jalkautetaan monialaiset pal-
velut lasten, nuorten ja per-
heiden saataville 

• Mahdollistetaan monialaisten 
palveluiden saatavuus lap-
sille ja nuorille oppilaitok-
sessa 

• Luodaan ja käytetään yhte-
näisesti Huoli-polkua 

• Perhekeskuksilla toimivat johto-
ryhmät 

• Perhekeskusmallin mukaan toimi-
vat perhekeskukset 

• Lasten, nuorten ja heidän läheis-
tensä kokonaisvaltainen huomi-
ointi toimintamalleissa ja palve-
luissa 

• Asiakaspalautteet 

• Oppilaitosten opiskeluhuollon 
saatavuus tasapuolisesti ympäri 
maakuntaa 

• Sosiaali- ja terveystoimijoiden 
koulu- päiväkoti-, oppilaitosvierai-
lut 

 Lasten, nuorten ja 
perheiden sosi-
aali- ja terveyden-
huollon sekä si-
vistystoimen hen-
kilöstö ja johto  
 
Muut lapsi- ja 
nuorisotoimijat 
(esim. oppilaitok-
set, järjestöt, seu-
rat, seurakunnat, 
Kela, lapset ja 
nuoret) 
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• Osallistutaan Suomen suu-
rimpaan Taidetestaajat-kult-
tuurikasvatusohjelmaan (EP-
liitto) 

• Huomioidaan lasten ja nuor-
ten näkökulma kulttuuripalve-
luissa ja pyydetään pa-
lautetta lapsilta ja nuorilta 
(EP-liitto) 

• Huoli-polku on otettu käyttöön - 
Lasten ja nuorten kirjastoaineisto-
jen lainausmäärät 

• Palautteiden määrä ja sisältö 

3.  Yhteistyön, 
toiminnan, 
palveluiden 
ja osaami-
sen kehittä-
minen on 
tarkoituk-
senmu-
kaista ja ta-
voitteellista 

• Organisoidaan ja seurataan 
yhteistyötä ja kehittämistä 
maakunnan tasolla 

• Mahdollistetaan yhteiset kou-
lutuspäivät alueen ajankoh-
taisten teemojen mukaan 

• Juurrutetaan ja laajennetaan 
hyväksi todetut käytänteet ja 
toimintatavat koko alueen 
käyttöön 

• Huomioidaan TEA-viisari 
kulttuuripalveluiden tavoit-
teellisen kehittämisen väli-
neenä (EP-liitto) 

• Yhteiset arviointikäytänteet on 
sovittu ja seurantaorganisaatio/ 
vastuuhenkilö on nimetty 

• Koulutukset on suunniteltu alu-
eelle yhtenäisesti 

• Osallistujamäärät, tarpeiden esiin 
tuominen 

• Yhteisten toimintatapojen jakami-
nen ja käyttö alueella 

• Asiakaspalautteet 

• TEA-viisarin hyödyntäminen tie-
dolla johtamisessa ja palveluiden 
kehittämisessä kunnissa 

 Lasten, nuorten ja 
perheiden sosi-
aali- ja terveyden-
huollon sekä si-
vistystoimen hen-
kilöstö ja johto  
 
Muut lapsi- ja 
nuorisotoimijat 
(esim. oppilaitok-
set, järjestöt, seu-
rat, seurakunnat, 
Kela, lapset ja 
nuoret) 

 

 


