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Liite 13. Esimerkki LAVA:n tulosten vertailuista 

Kati Honkanen, THL 

Koko asiakirja saatavilla 
Keski-Pohjanmaan LAPEn 
verkkosivuilla osoitteessa: 
https://www.soite.fi/sivu/me
dia/Lasten_paivystyksen_LAV
A_Soite.pdf/format-pdf 
 

https://www.soite.fi/sivu/media/Lasten_paivystyksen_LAVA_Soite.pdf/format-pdf
https://www.soite.fi/sivu/media/Lasten_paivystyksen_LAVA_Soite.pdf/format-pdf
https://www.soite.fi/sivu/media/Lasten_paivystyksen_LAVA_Soite.pdf/format-pdf
https://www.soite.fi/sivu/media/Lasten_paivystyksen_LAVA_Soite.pdf/format-pdf
https://www.soite.fi/sivu/media/Lasten_paivystyksen_LAVA_Soite.pdf/format-pdf
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Tausta 

1. tammikuuta 2018 voimaan astunut päivystysasetus (583/2017), 
joka edellyttää eri potilasryhmien huomioimista päivystyksessä 
(14§). Alaikäiset ovat yksi ryhmä, joiden huomioimista 
asetuksessa korostetaan.  

 

 

 

Kati Honkanen, THL 
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LAVA:n prosessin kulku 
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Tietoa kerättiin 

> Lisää > alatunniste: lisää oma nimi 

Palvelusta saatavat tiedot (asiakasmäärät, henkilöstökulut jne.) 

Lapsilta ja nuorilta  

• Vetelin ja Kokkolan nuorisovaltuustot (mm. 
mielikuvaharjoituksia ja kokemusten pohdintaa) 

• Lastenpäivystyksessä toteutettu palvelukävely (yksi 
suomenkielinen 4lk ja yksi ruotsinkielinen 5lk)  

• Aiemmin lapsilta kerätyt kehittämisideat  

Vanhemmilta (nettikysely, 347 vastausta) 

Soiten henkilöstöltä (nettikysely) 

Sidosryhmiltä (kuten apteekit, poliisi, lastensuojelu, ensihoito) 

Toteutus: pääasiassa kaksi LAPE-muutosohjelman työntekijää 
pilotointina 
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Laatukriteerit ja arvioinnin tarkastelukohdat 

Lapsivaikutusten arvioinnin 
tarkastelukohdat 

• Vaikutukset: puhelinneuvonta 

• Vaikutukset: odotustilat 

• Vaikutukset: odotusaika 

• Vaikutukset. kohtaaminen 

• Vaikutukset: kohtaaminen ja 
hoito 

• Määrälliset vaikutukset:  

lasten päivystyksen 
kustannuksia 
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Esimerkkejä laadullisista vaikutuksista 

TAUSTALLA LAPSEN OIKEUDET JA LAATUKRITEERIT 

Puhelinneuvonta mm. 

 

 

 

 

 

 

Odotusaika mm. 
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Palautetta lapsilta, vanhemmilta ja henkilöstöltä 

> Lisää > alatunniste: lisää oma nimi 



> Lisää > alatunniste: lisää oma nimi 

MÄÄRÄLLISET VAIKUTUKSET: 
KUSTANNUKSIA  
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Esimerkki Jyväskylä 

Heli Mäki Auli Romppainen 
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AP-/IP-maksut Jyväskylä 

Heli Mäki Auli Romppainen 
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Syksyllä 2016 valtuustoaloitteessa esitettiin, että: 

• Jyväskylässä selvitettäisiin mahdollisuuksia aamu- ja iltapäivätoiminnan maksujen alentamista tai  

• maksuista vapauttamista varhaiskasvatuspalvelujen maksuvapautusten mukaisesti.  

Osana selvitystä päätettiin laatia lapsivaikutusten arviointi. 

 

Taustalla:  

• Perusopetuslaki  

• YK:n lapsen oikeuksien sopimus (erityisesti  yhdenvertaisuus)  

Tutkimustiedon kautta: 

• LAVA peilaa aamu- ja iltapäivätoiminnan merkitystä lapseen kohdistuviin psykososiaalisiin vaikutuksiin.  

• Jyväskylän kaupungin hyvinvointikertomuksen keskeisiä kehittämisen painopistealueita ovat 

yksinäisyyden vähentäminen, eriarvoisuuden ja polarisaation loiventaminen sekä palvelujen saatavuus 

ja saavutettavuus  

• lapsen osallistumattomuus iltapäivätoimintaan ja yksin kotona oleminen aiheuttivat arvioinnin 

perusteella huolta sekä vanhemmille että toiminnanjärjestäjille 

LAVA:n 
tunnistaminen:  
Valtuustoaloite, 
jossa näkyy jo 
päätösvaihto-
ehtojen 
tarkastelukohde 

Taustalla olevien 
vaikuttavien 
asioiden ja lakien 
tunnistaminen 

Tämän hetkinen 
tilanne 
 

Perusteita ap-/ip 
–toiminnalle 

AP-/IP-maksut Jyväskylä 



• Toteutettiin kyselyt sekä lapsille, vanhemmille että palveluntuottajille.  

• Lasten näkökulma tuotettiin: 

• vuosittain tapahtuvan asiakastyytyväisyyskyselyn kautta  

• lapsille suunnattua kyselyä muokattiin edelliseen kyselyyn (2013–2014) verraten 
siten, että lapsen osallisuutta ja liikkumista koskevia kysymyksiä lisättiin ja kysely 
toteutettiin lapsille, jotka osallistuivat iltapäivätoimintaan 

• kysely tuotti 878 vastausta 

• Vanhemmille: 

• suunnatun kyselyn teemoina olivat toiminnan yhdenvertaisuus, toiminnan merkitys 
sekä toimintaan osallistuminen.  

• Kyselyssä tiedusteltiin myös perheen tulotasoa.  

• Kysely toteutettiin toukokuussa 2017 ja  

• kysely tavoitti vanhempia (486 kpl) kaikilta kaupungin alueilta 

Lapsiryhmien 
tunnistaminen, 
joihin kohdistuu 
negatiivisia 
vaikutuksia 
 
Tiedonkeruu 
(lapset, 
vanhemmat, 
palveluntuotta- 
jat), - huomioitu 
vanhempien 
tulotaso, taustalla 
vaikuttavat 
tekijät, LOS 



> Lisää > alatunniste: lisää oma nimi 

Avattu prosessi 

Avattu prosessi 

Päätösvaihtoehtojen muotoilu 

Päätösvaihtoehtojen muotoilu 

Päätösvaihtoehtojen vertailu:  
• Ikäluokassa n. 1500 lasta, joten 1.-2.-luokkalaisia n. 3000 lasta 
• Vaihtoehto A = kokonaismäärä 1500 lasta 
• Vaihtoehto B = suhteutetaan tällä hetkellä olevaan lapsimäärään lisäten mukaan vanhempien kyselyssä esille tulleet 15%, jotka 

eivät käytä palvelua tällä hetkellä 
 

 Lapsimäärän kasvaessa 450 lapsella tarkoittaa se laskennallisesti 37 lisähenkilön palkkaamista 

 Lisääntyneet ohjaustunnit kasvattaisivat osaltaan kaupungin saaman valtionosuuden määrää 

 Maksuissa on käytetty keksiarvoa 110€/kuukausi 

 Täysimääräinen toimintamaksu on 130€/kk ja 90€/12 päivää 

KUSTANNUSTEN TARKSTELU 



> Lisää > alatunniste: lisää oma nimi 

Päätösvaihtoehtojen vertailu:  
• Ikäluokassa n. 1500 lasta, joten 1.-2.-luokkalaisia n. 3000 lasta 
• Vaihtoehto A = kokonaismäärä 1500 lasta 
• Vaihtoehto B = suhteutetaan tällä hetkellä olevaan lapsimäärään lisäten mukaan vanhempien kyselyssä esille tulleet 15%, jotka 

eivät käytä palvelua tällä hetkellä 
 

 Lapsimäärän kasvaessa 450 lapsella tarkoittaa se laskennallisesti 37 lisähenkilön palkkaamista 

 Lisääntyneet ohjaustunnit kasvattaisivat osaltaan kaupungin saaman valtionosuuden määrää 

 Maksuissa on käytetty keksiarvoa 110€/kuukausi 

 Täysimääräinen toimintamaksu on 130€/kk ja 90€/12 päivää 

Avattu prosessi 

Avattu prosessi 

Päätösvaihtoehtojen muotoilu 

Päätösvaihtoehtojen muotoilu 

KUSTANNUSTEN TARKSTELU 



> Lisää > alatunniste: lisää oma nimi 

• Yhteenvetona todettiin, että  
• Aamu- ja iltapäivätoiminta on erittäin merkityksellistä niin lapsille kuin perheillekin.  

• Nykytilanteessa kaikki lapset eivät olleet yhdenvertaisessa asemassa toimintaan 
osallistumisen suhteen.  

• Taloudellisten vaikeuksien todettiin kasautuvan helposti muiden ongelmien kanssa.  

• Toiminnan mahdollistaminen perheen taloudellisesta tilanteesta riippumatta on yksi tapa 
ennaltaehkäistä yksinäisyyttä, syrjäytymistä ja katkaista ylisukupolvisten ongelmien 
ketjuja. 

 

• Lapsivaikutusten arvioinnin tuloksena  
• Iltapäivätoiminnan asiakasmaksuja alennettiin pienituloisilta perheiltä 1.4.2018 alkaen.  

• Sivistyslautakunnan päätöksen mukaisesti maksu poistui kokonaan 
toimeentulotukiasiakkailta sekä lastensuojelulausunnon perusteella.  

• Pienituloisten perheiden toimintamaksu puolitettiin.  

• Pienituloisuuden määrittelyssä otettiin käyttöön varhaiskasvatuslain mukaiset tulorajat. 

Vaikutusten 
kuvailu 
 
Hyötyjen ja 
haittojen 
punnitseminen 
 
Vertailu 

LAVA-tulosten 
esittely 
 
Päätöksen 
tekeminen 



> Lisää > alatunniste: lisää oma nimi 

• Lapsivaikutusten arviointiin kuuluu myös päätöksenteon jälkeen toteutettava 
seuranta-arviointi.  

• Jyväskylässä päätettiin, että kevään 2018 aikana saatavien kokemusten 
perusteella selvitetään maksuhelpotusten käytänteet jatkossa.  

• Asiakasperheille toteutetaan uusintakysely keväällä 2019, jossa arvioidaan 
toimintamaksujen vaikutusta iltapäivätoimintaan osallistumiseen.  

•Myöhemmin on mahdollista pohtia myös aamutoiminnan järjestämistä. 

Päätöksen 
seuranta- 
arvio 



> Lisää > alatunniste: lisää oma nimi 


