
LAPE Uusimaa
TAVOITTEET, KÄRJET JA KEHITTÄMISVERKOSTOT



Uudenmaan LAPE -hankkeen tavoitteet

1. Kehitetään ja levitetään lapsiystävällinen kunta- toimintamallia 

hankekunnissa

2. Edistetään lapsen oikeuksia ja tietoperustaisuutta vahvistavaa 

toimintakulttuuria

3. Luodaan lähipalveluna toimiva perhekeskustoimintamalli 

4. Kehitetään varhaiskasvatusta-, koulua- ja oppilaitosympäristöjä sekä -

yhteisöjä

5. Vahvistetaan yksilöllistä hyvinvointia

6. Luodaan uusia toimintamalleja erityisosaamisen liittämiseksi osaksi 

perustason palveluja

7. Kehitetään monialaista yhteistyötä ja osaamista erityistason palveluissa

8. Kehitetään lastensuojelun perhetyötä ja perhekuntoutusta



LAPE Uusimaa Kehittämiskärjet

1. Lapsiystävällisen hallinnon toimintamallin kehittäminen

2. Osallisuus mallien kehittäminen

3. Perhekeskustoimintamallin kehittäminen ja pilotointi, mukaan lukien 

yhteistyö koulun ja varhaiskasvatuksen kanssa

4. Vanhemmuuden ja parisuhteen tuen vahvistaminen

5. Erotilanteen palveluiden kehittäminen lapsen etua, sovinnollisuutta ja 

toimivaa yhteistyövanhemmuutta edistäviksi

6. Näyttöön perustuvien varhaisen tuen ja hoidon sekä 

vanhemmuustaitojen ohjaamisen työkalupakkien käyttöönotto

7. Turvapaikanhakija- ja maahanmuuttajalasten ja heidän perheidensä 

matalan kynnyksen palveluiden kehittäminen



LAPE Uusimaa Kehittämiskärjet

8. Vahvistetaan yhteisöllistä hyvinvointityötä sekä kehitetään sen sisältöjä ja 

toimintatapoja 

9. Yksilökohtaisen opiskeluhuoltotyön sisältöjä syvennetään ja toimintatapoja 

kehitetään

10. Erityisosaamisen liittäminen osaksi perustason palveluja, uudet 

toimintamallit vertikaalisen integraation mahdollistamiseksi 

11. Monialainen yhteistyö ja osaamisen yhdistäminen erityistason palveluissa, 

uudet toimintamallit horisontaalisen integraation mahdollistamiseksi 

12. Lastensuojelun perhetyö ja perhekuntoutus 



LAPE Uusimaa kehittämistyö

Kehittämisalue Kehittäjät Tuotokset ja kehittäjät

Lapsen oikeuksiin ja tietoon 

perustuva toimintakulttuuri

• Maakunnallinen ryhmä

• Kuntien ryhmät

• Työpajojen osallistujat

Perhekeskusmaisen 

toimintamallin kehittäminen

• Maakunnallinen ryhmä

• Kuntien ryhmät

• Työpajojen osallistujat

Varhaiskasvatus, koulu ja 

oppilaitokset lasten ja 

nuorten hyvinvoinnin tukena

• Maakunnallinen ryhmä

• Kuntien ryhmät

• Työpajojen osallistujat

Erityis- ja vaativimman tason 

palvelujen kehittäminen

• Maakunnallinen ryhmä

• Kuntien ryhmät

• Työpajojen osallistujat

Kehittämisalueita ja ketteriä 

kokeiluja leikkaavia ja osin 

PKS:n ja UM:n yhteisiä 

kehittämisen kärkien ympärille 

syntyviä tehtäviä: Esim. 

• Esiopetuksen yksilöllisen 

oppilashuollon malli (Lohja, 

Porvoo, Sipoo)

• Pitkittyneet huolto- ja 

tapaamisriidat (Porvoo, 

Tuusula, PKS) EVA ja PEKE



Integroidut erityistason 

palvelut
KÄRKI

EVA VARKO

EVA –KOULU 

(KU-KUNNAT)

KUNTOUTTAVAT 

LUOKAT 

(ASKOLA)

HOPE –LUOKKA

(LOHJA, 

KARVIAINEN)

KETTERÄT 

KOKEILUT

TUOTOKSET • Erityisen vaativan oppilashuollon 
mallinnus

Kehittämisverkosto 

kärjen ympärillä:

Maarit Lindman, 

UMLAPE

Marjo Alatalo, PKS

Bodil Gröhn, SIPOO

Stephan Salenius, HUS

Sari Juhila, Tuusula

+ Ketterien kokeilujen 

ympärille rakentuva 

toimijat

ESIMERKKI KONKREETTISESTA KEHITTÄMISTYÖSTÄ


