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Arviointitaulukko: Ketterän kokeilun osalta arvioitiin sekä
kvantitatiivisesti että kvalitatiivisesti, kuinka seuraavat osa-alueet
toteutuivat
1

1

Lapsi- ja perhelähtöisyys / loppukäyttäjälähtöisyys

2

Moniammatillinen toiminta

3

Asiakasosallisuus

4

Integraation edistäminen

5

Kokeilun vaikutusten laajuus

6

Monikulttuurisuuden kartoittaminen / tukeminen

7

Ruotsinkielisyys

8

Tietoperustaisuus / tiedolla johtaminen

9

Viestintään ja tiedonsiirtoon liittyvät näkökulmat

10

Juurrutettavuus

11

Juurruttamisen kustannustehokkuus

12

Lapsiystävällisyys

2

3

4

5

YHTEENSÄ
Arvioi oman ketterän kokeilusi osalta, kuinka seuraavat osa-alueet ovat toteutuneet
0 = ei toteutunut
1 = välttävästi toteutunut
2 = tyydyttävästi toteutunut
3 = hyvin toteutunut
4 = kiitettäväsi toteutunut
5 = erinomaisesti toteutunut
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Sanallinen kuvaus

Tähtien avulla ketterän kokeilun osalta arvioitiin sen
vastaavuutta suhteessa LAPE ydinviesteihin
LAPE ydinviesti
1

•

Pois lähettämisen kulttuurista luopuminen
Digitaalisuus
Jalkautuvat palvelut
Lapsi- ja perhelähtöisyys (tarpeet, esim.
moku)
Asiakkaiden tavoittaminen

Yhteisöllisyyden tukeminen
•
•
•
•

4

Verkostomaisuus
Yhteistyö

Asiakaslähtöisyys
•
•
•
•

3

Turvallisten ihmissuhteiden tuki
Perheen ja vanhemmuuden tuki
Osallisuus
Oppimisen tukeminen

Integraatio
• Oikea aikaisuus
• Yhteistyö

5

Kuvaile lyhyesti, kuinka ydinviesti
kokeilussa näkyy

Monitoimijaisuus
•
•

2

Ympyröi tähtiä

Painopisteen siirtäminen
•
•
•
•
•

Konsultaatio
Jalkautuminen
Rakenteelliset muutokset
Tietopohjan hyödyntäminen /kehittäminen
Työntekijöiden hyödyntäminen kokeilun
suunnittelussa
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Mihin LAPE ydinviestiin ketterä
kokeilusi vahvasti liittyy?
Ympyröi tähti siinä ydinviestissä,
jota ketterä kokeilu vastaa
Kuvaile lyhyesti sanallisesti
vastaavuutta

Ketterän kokeilun sijoittaminen janalle havainnollisti kokeilun
juurrutettavuuden tasoa suhteessa muihin kokeiluihin
Aseta kokeilu karkealla tasolla pistemäärän mukaan oikeaan kuvaajan kohtaan x-akselilla
Oletettu määrä kokeiluja
(havainnollistava)

Valtaosa arvioitavista kokeiluista
asettunee karkeasti tälle pistemäärälle

Kokeilu vaatinee vielä
paljon työstämistä ja
arviointia juurrutettavaksi
toimintamalliksi
0

5

10

4
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15

Kokeilu voi soveltua jo
sellaisenaan maakuntaan,
oman kuntaan tai
verrokkikuntaan vietäväksi

Kokeilu vaatinee vielä
iterointia, työstämistä ja
arviointia juurrutettavaksi
toimintamalliksi
20

25

30

35

40

45

50

55

60

Kokonaisarvioinnin perusteella ketterät kokeilut asetettiin
nelikenttään, joka kuvasi kokeilun implementoinnin helppoutta
suhteessa saavutettaviin hyötyihin
Aseta kokeilu kokonaisarvioinnin mukaan nelikenttään

Saavutettava
hyöty

Eteneminen vaatii panostuksia
ilman hankkeen tukea

Systemaattinen eteneminen
hankeaikana

Kokeilu vaatinee vielä iterointia,
työstämistä ja arviointia
juurrutettavaksi toimintamalliksi

Kokeilu voi soveltua jo sellaisenaan
maakuntaan, oman kuntaan tai
verrokkikuntaan vietäväksi

Pienin panostuksin eteenpäin esim.
verkkosivujen / padletin kautta
Kokeilu vaatinee vielä iterointia,
työstämistä ja arviointia juurrutettavaksi
toimintamalliksi
Kokeilu vaatinee vielä paljon
työstämistä ja arviointia
juurrutettavaksi toimintamalliksi
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Implementoinnin helppous

Ketterien kokeilujen koonti kärjittäin
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Integraatiovisualisoinnin kuvaus

Uudenmaan LAPE hankkeessa on tunnistettu noin 80
ketterää kokeilua (10/2018)
Kokeiluja on käynnistetty laajasti eri teemoista ja
maantieteellisin peitoin
Tässä integraatiovisualisoinnissa ketterät kokeilut on
koottu LAPE UM –hankkeen kehittämiskärkien (10 kpl)
alle siten, että ne myös poikkileikkaavat hankkeen osaalueet (4 kpl): TOMU, PEKE, VARKO ja EVA
Integraatiovisualisoinnin tavoitteena on:
• Jäsentää hankkeessa tehty alueellinen kehittämistyö
hankkeen kehittämiskärkien alle
• Tuoda yhteen kehittäjäverkosto kunkin kehittämisen
kärjen ympärillä verkostoitumisen, toisilta oppimisen ja
edelleen kehittämisen näkökulmasta
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LAPE Uusimaa kehittämiskärjet
Kehittämiskärki

1

Lapsiystävällisen hallinnon toimintamallin kehittäminen

2

Perhekeskustoimintamallin kehittäminen ja pilotointi, mukaan lukien yhteistyö koulun ja
varhaiskasvatuksen kanssa

3

Vanhemmuuden ja parisuhteen tuen vahvistaminen

4

Erotilanteen palveluiden kehittäminen lapsen etua, sovinnollisuutta ja toimivaa
yhteistyövanhemmuutta edistäviksi

5

Monikulttuuristen perheiden kynnyksettömät palvelut

6

Vahvistetaan yhteisöllistä hyvinvointityötä sekä kehitetään sen sisältöjä ja toimintatapoja

7

Yksilökohtaisen opiskeluhuoltotyön sisältöjä syvennetään ja toimintatapoja kehitetään

8

Erityisosaamisen liittäminen osaksi perustason palveluja, uudet toimintamallit vertikaalisen
integraation mahdollistamiseksi

9

Monialainen yhteistyö ja osaamisen yhdistäminen erityistason palveluissa, uudet
toimintamallit horisontaalisen integraation mahdollistamiseksi

10 Lastensuojelun perhetyö ja perhekuntoutus
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1. Lapsiystävällisen hallinnon toimintamallin kehittäminen

TOMU

Kehittämisen kärjen ketterät kokeilut

Nuorten jalkautuvan kyselyn käsittely (Porvoo)

45p

5

Kouluterveyskyselyn käsittely (Porvoo)

45p

4

Nuoret neuvonantajat (Kaikki Uudenmaan kunnat)

40p

2

Lapsiasiaihminen (Askola, Lohja, Hanko, Raasepori)

36p

5

Shout Out! (Kaikki Uudenmaan kunnat)

4p

5
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1. Kehittämisen kärjen ketterien kokeilujen sijoittuminen
Lapsiasiaihminen
(Askola,
Lohja, Hanko,
Raasepori)

Shout Out!
(Kaikki
Uudenmaan
kunnat)

Kokeilu vaatinee vielä
paljon työstämistä ja
arviointia juurrutettavaksi
toimintamalliksi
0

5

10

10
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15

Nuoret
neuvonantajat
(Kaikki
Uudenmaan
kunnat)

Kokeilu voi soveltua jo
sellaisenaan maakuntaan,
oman kuntaan tai
verrokkikuntaan vietäväksi

Kokeilu vaatinee vielä
iterointia, työstämistä ja
arviointia juurrutettavaksi
toimintamalliksi
20

25

30

LAPE UM ketteristä kokeiluista
maakunnallisiksi malleiksi

35

Nuorten
jalkautuvan
kyselyn
käsittely
(Porvoo)

Kouluterveyskyselyn
käsittely
(Porvoo)

40

45

50

55

60

2. Perhekeskustoimintamallin kehittäminen ja pilotointi, mukaan
lukien yhteistyö koulun ja varhaiskasvatuksen kanssa
Kehittämisen kärjen ketterät kokeilut
PEKE

VARKO

Pute-kioski, matalan kynnyksen tapaamismahdollisuus
puheterapeutin kanssa (Hyvinkää)
Iltaperhekahvila (Hyvinkää)

59p

Teemallinen iltaperhekahvila /
59p
Oppimiskahvilat (Vihti)
Avoin kohtaamispaikka
58p
neuvolassa (Porvoo)
56p
Lähiperhekokeilu (Porvoo)

TOMU

Perhekeskuksen kohtaamispaikka someen (Hyvinkää)

55p

EVA
59p

5
5
0
5
5

Työkalupakin aktivoiminen
käyttöön asiakkaiden tarpeiden
45p
mukaan (Hyvinkää)

Meidän olohuone (Lohja)
Neuvola- ja perheneuvola
päiväkodissa, 3 v. terveystarkastuskokeilu (Tuusula)

37p

5

Iltaperhekahvila (teemallinen)
(Karkkila)

30p

5

Monitoimijainen verkostoyhteistyö (Järvenpää)
Päiväkodin jatkot
(Mäntsälä, Pornainen)
Lapsiparkki (Mäntsälä)
Avoin neuvola (Mäntsälä)
Nimetty henkilö (Lohja)
Varhaisen vuorovaikutuksen tuki
neuvolassa (Nurmijärvi)

Asiakkaiden osallistamisen
mallintaminen perhekeskuksen
kehittämiseen sekä maakunnan
palvelulupauksen muotoiluun (Lohja)

Vanhempainkoulut näkyviin uudella FB-sivulla / Neuvolan FB-sivut (Hanko)
Nostetta varkkis- ja nuorisotyöhön (Karkkila)
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5

5
40p

4,5

2. Kehittämisen kärjen ketterien kokeilujen sijoittuminen
Neuvola- ja
perheneuvola
päiväkodissa, 3 v.
terveystarkastuskokeilu
(Tuusula)

Työkalupakin
aktivoiminen
käyttöön
asiakkaiden
tarpeiden
mukaan (Hyvinkää)

Meidän
olohuone
(Lohja)

Perhekeskuksen
kohtaamispaikka someen
(Hyvinkää)

Iltaperhekahvila
(teemallinen)
(Karkkila)

0

5

10

12
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Pute-kioski, matalan
kynnyksen tapaamismahdollisuus
puheterapeutin
kanssa (Hyvinkää)

Iltaperhekahvila
(Hyvinkää)

Kokeilu vaatinee vielä
paljon työstämistä ja
arviointia juurrutettavaksi
toimintamalliksi
15

Kokeilu voi soveltua jo
sellaisenaan maakuntaan,
oman kuntaan tai
verrokkikuntaan vietäväksi

Kokeilu vaatinee vielä
iterointia, työstämistä ja
arviointia juurrutettavaksi
toimintamalliksi
20

25

30

LAPE UM ketteristä kokeiluista
maakunnallisiksi malleiksi

35

Teemalline
n iltaperhekahvila /
Oppimiskah
vila (Vihti)

Avoinkohta
amispaikka
neuvolassa
(Porvoo)

Lähiperhekokeilu
(Porvoo)

40

45

50

55

60

3. Vanhemmuuden ja parisuhteen tuen vahvistaminen
Kehittämisen kärjen ketterät kokeilut
VARKO

PEKE

EVA

Perhekummitoiminta
(Loviisa, Lapinjärvi,
Nurmijärvi, Raasepori)
Ennaltaehkäisevät
kotikäynnit (Porvoo)

58p

5

57p

5

Vanhemmuusvalmennuksesta
puoli- ja kaksivuotisryhmä57p
neuvolassa (Porvoo)

TOMU

Parisuhteen ja vanhemmuuden tukeminen (Lohja)

56p

5
5

Föräldrarkursen De otroliga åren (Raasepori)

Perheviikko, perhepäivät –
kodin ja varhaiskasvatuksen
nivelvaiheen vahvistaminen
49p
(Hyvinkää)

53p

Psykiatrinen sairaanhoitaja
neuvolassa (Mäntsälä) 51p
5

Parisuhdekatsastukset
(Mäntsälä, Pornainen)

47p

5
5

Avoimet teemaillat alle kouluikäisten
0
lasten vanhemmille (Siuntio) 47p

Mies, perhe ja parisuhde (Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä,
Mäntsälä, Pornainen, Porvoo)

43p

5

Uusi parisuhde, uusi mahdollisuus (Askola, Lapinjärvi, Loviisa,
Myrskylä, Mäntsälä, Pornainen, Porvoo)

37p

5

Vanhemmuuden vahvistaminen siirtymävaiheessa (Siuntio)
Alle 30-vuotiaiden vanhemmille tukea ja tietoa työllistymisestä ja koulutuksesta (Hyvinkää)
Perhetyö osana perheneuvontaa
(Mäntsälä)
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4

3. Kehittämisen kärjen ketterien kokeilujen sijoittuminen
Perheviikko, perhepäivät – kodin ja
varhaiskasvatuksen
nivelvaiheen
vahvistaminen
(Hyvinkää)

Parisuhdekatsastukset
(Mäntsälä,
Pornainen)

Uusi parisuhde,
uusi mahdollisuus
(Askola, Lapinjärvi,
Loviisa, Myrskylä,
Mäntsälä,
Pornainen, Porvoo)

Avoimet
teemaillat alle
kouluikäisten
lasten
vanhemmille
(Siuntio)

Mies, perhe ja
parisuhde (Askola,
Lapinjärvi, Loviisa,
Myrskylä, Mäntsälä,
Pornainen, Porvoo)

Kokeilu vaatinee vielä
paljon työstämistä ja
arviointia juurrutettavaksi
toimintamalliksi
0

5

10

14
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15

Föräldrarkursen De
otroliga åren
(Raasepori)

Psykiatrinen
sairaanhoitaja
neuvolassa
(Mäntsälä)

25

30

LAPE UM ketteristä kokeiluista
maakunnallisiksi malleiksi

35

Vanhemmuusvalmennuksesta
puoli- ja kaksivuotisryhmäneuvolassa (Porvoo)

Ennaltaehkäisevät
kotikäynnit
(Porvoo)

Perhekummitoiminta
(Loviisa, Lapinjärvi,
Nurmijärvi,
Raasepori)

Kokeilu voi soveltua jo
sellaisenaan maakuntaan,
oman kuntaan tai
verrokkikuntaan vietäväksi

Kokeilu vaatinee vielä
iterointia, työstämistä ja
arviointia juurrutettavaksi
toimintamalliksi
20

Parisuhteen ja
vanhemmuuden
tukeminen
(Lohja)

40

45

50

55

60

4. Erotilanteen palveluiden kehittäminen lapsen etua,
sovinnollisuutta ja toimivaa yhteistyövanhemmuutta edistäviksi
Kehittämisen kärjen ketterät kokeilut
VARKO

PEKE

EVA

Sovitteleva työote ja eron
ensiapu (Itä-Uusimaa)

TOMU

Eroauttaminen - Eroneuvonnan yhteistyö
(KU-kunnat: Mäntsälä, Pornainen, Järvenpää,
Tuusula, Nurmijärvi, Hyvinkää)
Stödgrupp för barn som upplevt skilsmässa
(Raasepori)
Eron ensiapupiste (Järvenpää)
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48p

4

54p

5

49p

5

4. Kehittämisen kärjen ketterien kokeilujen sijoittuminen
Stödgrupp för
barn som upplevt
skilsmässa
(Raasepori)

Kokeilu vaatinee vielä
paljon työstämistä ja
arviointia juurrutettavaksi
toimintamalliksi
0

5

10

16
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15

Sovitteleva
työote ja eron
ensiapu
(Itä-Uusimaa)

Eroauttaminen - Eroneuvonnan
yhteistyö (KU-kunnat: Mäntsälä,
Pornainen, Järvenpää,
Tuusula, Nurmijärvi, Hyvinkää)

Kokeilu voi soveltua jo
sellaisenaan maakuntaan,
oman kuntaan tai
verrokkikuntaan vietäväksi

Kokeilu vaatinee vielä
iterointia, työstämistä ja
arviointia juurrutettavaksi
toimintamalliksi
20

25

30

LAPE UM ketteristä kokeiluista
maakunnallisiksi malleiksi

35

40

45

50

55

60

5. Monikulttuuristen perheiden kynnyksettömät palvelut
Kehittämisen kärjen ketterät kokeilut
VARKO

PEKE
Ystäväksi maahan- 57p
muuttajaäidille (Loviisa,
Lapinjärvi, Mäntsälä,
Pornainen, Raasepori)

EVA
4,5

TOMU

Pakolaistyön
asiakaspäivystys
perhekeskusten avoimissa
kohtaamispaikoissa
(Tuusula)
SuperSuomi (Loviisa)
Tyttöjen tila, Girls´ club (Loviisa)
Suomi-kerho maahanmuuttajille (Karkkila, Karviainen)
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5. Kehittämisen kärjen ketterien kokeilujen sijoittuminen
Ystäväksi maahanmuuttajaäidille (Loviisa,
Lapinjärvi, Mäntsälä,
Pornainen, Raasepori)

Kokeilu vaatinee vielä
paljon työstämistä ja
arviointia juurrutettavaksi
toimintamalliksi
0

5

10

18
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15

Kokeilu voi soveltua jo
sellaisenaan maakuntaan,
oman kuntaan tai
verrokkikuntaan vietäväksi

Kokeilu vaatinee vielä
iterointia, työstämistä ja
arviointia juurrutettavaksi
toimintamalliksi
20

25

30

LAPE UM ketteristä kokeiluista
maakunnallisiksi malleiksi

35

40

45

50

55

60

6. Vahvistetaan yhteisöllistä hyvinvointi- ja opiskelijahuoltotyötä
sekä kehitetään sen sisältöjä ja toimintatapoja
Kehittämisen kärjen ketterät kokeilut
PEKE

EVA

VARKO

Lukumummi ja vaaritoiminta (Järvenpää, Nurmijärvi, Porvoo, Mäntsälä, Siuntio)
58p
4

Läksyparkki (Vihti)

56p

5
55p

TOMU

Palveluista tiedottaminen (Lohja)

Kuusi askelta
kouluun (Vihti)

54p

5

Ettei kukaan jäisi
yksin (Lohja)

Vapaaehtoisten
kouluttaminen (Askola)

50p

2

Oppilashuollon näkyvyys
49p
ja osallisuus (Hanko)

51p

5
5

5

Lapsiperheen palvelukartta julisteena (ohr-toimintamalli) (Raasepori)

45p

3,5

Opiskeluhuolto someen (Porvoo)

42p

3,5

Varhaiskasvatuksen yhteisöllinen hyvinvointityö (Porvoo)

39p

2

Tukea monikielisille lapsille varhaiskasvatuksessa (Lohja)

Oppilashuollon
asiakasraati (Sipoo)

44p

38p

5

2

Lasten tunnetaitojen tukemisen lisääminen koko työyhteisön
osalta Papilio-ohjelman avulla(Lohja)
Liikunnan edistäminen / Lohjan liikunta (Lohja)
Kerhovanhempien tapaaminen (Hyvinkää)
Yhteistyössä on voimaa (Karkkila)
Varhaiskasvatuksen yhteisöllinen hyvinvointityö (Porvoo)
Oppilas- ja opiskelijahuollon tulevaisuuden rakenne (KU-kunnat)
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37p

4

6. Kehittämisen kärjen ketterien kokeilujen sijoittuminen
Tukea
monikielisille
lapsille
varhaiskasvatukses
sa (Lohja)

Opiskelu
-huolto
someen
(Porvoo)

Lasten tunnetaitojen
tukemisen lisääminen
koko työyhteisön
osalta Papilio-ohjelman
avulla(Lohja)

Vapaaehtoisten
koulutta
minen
(Askola)

Ettei
kukaan
jäisi
yksin
(Lohja)

Oppilas
-huollon
asiakas
-raati
(Sipoo)

5

10

20
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15

Kuusi
askelta
kouluu
n (Vihti)

Kokeilu voi soveltua jo
sellaisenaan maakuntaan,
oman kuntaan tai
verrokkikuntaan vietäväksi

Kokeilu vaatinee vielä
iterointia, työstämistä ja
arviointia juurrutettavaksi
toimintamalliksi
20

25

30

LAPE UM ketteristä kokeiluista
maakunnallisiksi malleiksi

35

Palveluista
tiedottaminen
(Lohja)

Lukumummi ja
vaaritoiminta
(Järvenpää,
Nurmijärvi,
Porvoo, Mäntsälä,
Siuntio)

Läksyparkki
(Vihti)

Kokeilu vaatinee vielä
paljon työstämistä ja
arviointia juurrutettavaksi
toimintamalliksi
0

Oppilashuollon
näkyvyys
ja
osallisuus
(Hanko)

Lapsiperheen
palvelukartta
julisteena (ohrtoimintamalli)
(Raasepori)

40

45

50

55

60

7. Yksilökohtaisen hyvinvointi- ja opiskelijahuoltotyön sisältöjä
syvennetään ja toimintatapoja kehitetään
Kehittämisen kärjen ketterät kokeilut
PEKE

VARKO

EVA

Nest (Haavi) (Sipoo)
Ensimmäisen nivelvaiheen hahmottaminen ja
koululaisen taidot (Lohja)

54p

TOMU

ZempPari (Porvoo,
Hyvinkää)
Opiskeluhuollon yhteinen asiakastyö (Porvoo)

54p

52p

4

5

Koulunkäyntiavustajan kokonaisvaltainen tuki lapselle (Hyvinkää)

4.12.2018

50p

4

Koulusosionomit koulunkäynnin tukena (Tuusula)

21

5

4,5

Mopo-luokka (Vihti)

Oppimiskahvilat (Vihti)

55p

7. Kehittämisen kärjen ketterien kokeilujen sijoittuminen
Opiskeluhuollon
yhteinen
asiakastyö
(Porvoo)

Mopoluokka
(Vihti)

Kokeilu vaatinee vielä
paljon työstämistä ja
arviointia juurrutettavaksi
toimintamalliksi
0

5

10

22
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15

Ensimmäisen
nivelvaiheen
hahmottaminen ja
koululaisen taidot
(Lohja)

ZempPari
(Porvoo,
Hyvinkää)

Kokeilu voi soveltua jo
sellaisenaan maakuntaan,
oman kuntaan tai
verrokkikuntaan vietäväksi

Kokeilu vaatinee vielä
iterointia, työstämistä ja
arviointia juurrutettavaksi
toimintamalliksi
20

25

30

LAPE UM ketteristä kokeiluista
maakunnallisiksi malleiksi
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Nest (Haavi)
(Sipoo)

40

45

50

55

60

8. Erityisosaamisen liittäminen osaksi perustason palveluja, uudet
toimintamallit vertikaalisen integraation mahdollistamiseksi
Kehittämisen kärjen ketterät kokeilut
PEKE

EVA

VARKO

52p

Lääkäri mukana palvelutarpeen arvioinnissa (Sipoo)
Erityistason työntekijöiden jalkautuminen päiväkotiin ja lastenneuvolaan (Vihti)

Auttajaverkostojen johtaminen (Sipoo)

51p

52p

4

Ensiarviointi työskentely PTA (Järvenpää)

TOMU

5

50p

5

Tiivistetty yhteistyö varhaiskasvatuksen ja perheiden sosiaalipalvelujen välillä, perheterapeuttista työskentelyotetta
hyödyntäen (Tuusula)
50p

5

Pikkulapsityön monialainen kehittäminen osana perhekeskusverkostoa (Nurmijärvi)

49p

5

Arki näppärästi haltuun NEPSY (Lohja)

49p

5

Lastenvalvoja mukana perhevalmennuksessa (Porvoo)

48p

5

Koko kylä kasvattaa - Varhaisen vaiheen tuki nuorille (Hanko)

47p

5

Nopean toiminnan interventio (Lohja)

45p

1

Monitoimijainen palvelutarpeen arviointi (Lean menetelmä) (Porvoo)

Perheväkivaltaa nähneen ja kokeneen lapsen tukipolku (Järvenpää)
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39p

2
26p

5

8. Kehittämisen kärjen ketterien kokeilujen sijoittuminen
Koko kylä
kasvattaa Varhaisen
vaiheen tuki
nuorille
(Hanko)

Lastenvalvoj
a mukana
perhevalmen
nuksessa
(Porvoo)

Perheväkival
taa nähneen
ja kokeneen
lapsen
tukipolku
(Järvenpää)

Monitoimijainen
palvelutarpeen
arviointi (Lean
menetelmä)
(Porvoo)

Arki
näppärästi
haltuun
NEPSY
(Lohja)

Nopean
toiminnan
interventio
(Lohja)

Kokeilu vaatinee vielä
paljon työstämistä ja
arviointia juurrutettavaksi
toimintamalliksi
0

5

10

24

Tiivistetty yhteistyö
varhaiskasvatuksen ja
perheiden
sosiaalipalvelujen välillä,
perheterapeuttista
työskentelyotetta
hyödyntäen (Tuusula)

Pikkulapsityön
monialainen
kehittäminen
osana perhekeskusverkost
oa (Nurmijärvi)
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LAPE UM ketteristä kokeiluista
maakunnallisiksi malleiksi
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johtaminen
(Sipoo)
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työntekijöiden
jalkautuminen
päiväkotiin ja
lastenneuvolaa
n (Vihti)

Lääkäri
mukana
palvelutarpeen
arvioinnissa
(Sipoo)

Kokeilu voi soveltua jo
sellaisenaan maakuntaan,
oman kuntaan tai
verrokkikuntaan vietäväksi

Kokeilu vaatinee vielä
iterointia, työstämistä ja
arviointia juurrutettavaksi
toimintamalliksi
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9. Monialainen yhteistyö ja osaamisen yhdistäminen erityistason
palveluissa, uudet toimintamallit horisontaalisen integraation
mahdollistamiseksi

Kehittämisen kärjen ketterät kokeilut
PEKE

EVA

VARKO

TOMU

Sosiaalityön jalkautuminen koululle – SuperOmppu /
Osallistava verkostoneuvonpito / Monitoimijainen
verkostoyhteistyö (Järvenpää)

53p

4

Alueellinen vaativa oppilashuolto ja opetus – ALVA
(KU-kunnat: Mäntsälä, Pornainen, Järvenpää,
Tuusula, Nurmijärvi, Hyvinkää)

50p

5

Eva huoltoriita - Eva terapeuttinen
vanhemmuustyöskentely (Tuusula)

45p

5

Vaativan erityistason yhteistyöcase (LS, somatiikka, psykiatria) (Porvoo)

25
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9. Kehittämisen kärjen ketterien kokeilujen sijoittuminen

Kokeilu vaatinee vielä
paljon työstämistä ja
arviointia juurrutettavaksi
toimintamalliksi
0

5

10

26
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Sosiaalityön jalkautuminen koululle –
SuperOmppu / Osallistava
verkostoneuvonpito / Monitoimijainen
verkostoyhteistyö (Järvenpää)

Alueellinen vaativa oppilashuolto
ja opetus – ALVA (KU-kunnat:
Mäntsälä, Pornainen, Järvenpää,
Tuusula, Nurmijärvi, Hyvinkää)

Eva huoltoriita - Eva
terapeuttinen
vanhemmuustyöske
ntely (Tuusula)

15

Kokeilu voi soveltua jo
sellaisenaan maakuntaan,
oman kuntaan tai
verrokkikuntaan vietäväksi

Kokeilu vaatinee vielä
iterointia, työstämistä ja
arviointia juurrutettavaksi
toimintamalliksi
20

25

30

LAPE UM ketteristä kokeiluista
maakunnallisiksi malleiksi
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10. Lastensuojelun perhetyö ja perhekuntoutus
Kehittämisen kärjen ketterät kokeilut
PEKE

EVA
ALKU - Alvan
lyhytaikainen
asumispalvelu
(Porvoo)

TOMU

Vankkuri (Porvoo)
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VARKO

33p

4

30p

3

10. Kehittämisen kärjen ketterien kokeilujen sijoittuminen
ALKU - Alvan
lyhytaikainen
asumispalvelu
(Porvoo)

Vankkuri
(Porvoo)

Kokeilu vaatinee vielä
paljon työstämistä ja
arviointia juurrutettavaksi
toimintamalliksi
0
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15

Kokeilu voi soveltua jo
sellaisenaan maakuntaan,
oman kuntaan tai
verrokkikuntaan vietäväksi

Kokeilu vaatinee vielä
iterointia, työstämistä ja
arviointia juurrutettavaksi
toimintamalliksi
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Ketteristä kokeiluista viiden tähden kokeiluja oli 40 –
62 % kaikista arvioiduista (65 kpl) ketteristä kokeiluista
Viiden tähden ketterät kokeilut

Kehittämisen kärjet

LänsiUusimaa

KeskiUusimaa

1. Lapsiystävällisen hallinnon toimintamallin kehittäminen

ItäUusimaa

Yhteishankkeet

1

2

2. Perhekeskustoimintamallin kehittäminen ja pilotointi,
mukaan lukien yhteistyö koulun ja varhaiskasvatuksen kanssa

2

5

1

3. Vanhemmuuden ja parisuhteen tuen vahvistaminen

1

2

1

4. Erotilanteen palveluiden kehittäminen lapsen etua,
sovinnollisuutta ja toimivaa yhteistyövanhemmuutta
edistäviksi

5
2

5. Monikulttuuristen perheiden kynnyksettömät palvelut
6. Vahvistetaan yhteisöllistä hyvinvointityötä sekä kehitetään
sen sisältöjä ja toimintatapoja

6

7. Yksilökohtaisen opiskeluhuoltotyön sisältöjä syvennetään ja
toimintatapoja kehitetään
8. Erityisosaamisen liittäminen osaksi perustason palveluja,
uudet toimintamallit vertikaalisen integraation
mahdollistamiseksi
9. Monialainen yhteistyö ja osaamisen yhdistäminen
erityistason palveluissa, uudet toimintamallit horisontaalisen
integraation mahdollistamiseksi
10. Lastensuojelun perhetyö ja perhekuntoutus
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Ketterien kokeilujen arviointi

2

2

4

1

2

1

Viiden tähden ketterien kokeilujen TOP 20
Kehittämisen kärjet

Ketterät kokeilut

1. Lapsiystävällisen hallinnon toimintamallin kehittäminen

Pute-kioski, matalan kynnyksen
tapaamismahdollisuus puheterapeutin kanssa
Hyvinkää – 59p

Iltaperhekahvila
2. Perhekeskustoimintamallin kehittäminen ja
pilotointi, mukaan lukien yhteistyö koulun ja
varhaiskasvatuksen kanssa

Hyvinkää – 59p

Teemallinen iltaperhekahvila / Oppimiskahvilat
Vihti – 59p

Lähiperhekokeilu
Porvoo – 56p

Perhekeskuksen kohtaamispaikka someen
Hyvinkää – 55p
3. Vanhemmuuden ja parisuhteen tuen vahvistaminen
4. Erotilanteen palveluiden kehittäminen lapsen etua, sovinnollisuutta
ja toimivaa yhteistyövanhemmuutta edistäviksi
5. Monikulttuuristen perheiden kynnyksettömät palvelut
6. Vahvistetaan yhteisöllistä hyvinvointityötä sekä kehitetään sen
sisältöjä ja toimintatapoja
7. Yksilökohtaisen opiskeluhuoltotyön sisältöjä syvennetään ja
toimintatapoja kehitetään
8. Erityisosaamisen liittäminen osaksi perustason palveluja, uudet
toimintamallit vertikaalisen integraation mahdollistamiseksi
9. Monialainen yhteistyö ja osaamisen yhdistäminen erityistason
palveluissa, uudet toimintamallit horisontaalisen integraation
mahdollistamiseksi
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10. Lastensuojelun perhetyö ja perhekuntoutus

Ketterien kokeilujen arviointi

Viiden tähden ketterien kokeilujen TOP 20
Kehittämisen kärjet

Ketterät kokeilut

1. Lapsiystävällisen hallinnon toimintamallin kehittäminen
2. Perhekeskustoimintamallin kehittäminen ja pilotointi, mukaan lukien yhteistyö koulun
ja varhaiskasvatuksen kanssa

Perhekummitoiminta
Loviisa, Lapinjärvi, Nurmijärvi, Raasepori – 58p

Ennaltaehkäisevät kotikäynnit
Porvoo – 57p

Vanhemmuusvalmennuksesta puoli- ja
kaksivuotisryhmäneuvolassa

3. Vanhemmuuden ja parisuhteen tuen
vahvistaminen

Kaikki Uudenmaan kunnat – 57p

Parisuhteen ja vanhemmuuden tukeminen
Lohja – 56p

Psykiatrinen sairaanhoitaja neuvolassa
Mäntsälä – 51p
4. Erotilanteen palveluiden kehittäminen lapsen etua, sovinnollisuutta ja toimivaa
yhteistyövanhemmuutta edistäviksi
5. Monikulttuuristen perheiden kynnyksettömät palvelut
6. Vahvistetaan yhteisöllistä hyvinvointityötä sekä kehitetään sen sisältöjä ja
toimintatapoja
7. Yksilökohtaisen opiskeluhuoltotyön sisältöjä syvennetään ja toimintatapoja
kehitetään
8. Erityisosaamisen liittäminen osaksi perustason palveluja, uudet toimintamallit
vertikaalisen integraation mahdollistamiseksi
9. Monialainen yhteistyö ja osaamisen yhdistäminen erityistason palveluissa, uudet
toimintamallit horisontaalisen integraation mahdollistamiseksi
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10. Lastensuojelun perhetyö ja perhekuntoutus

Ketterien kokeilujen arviointi

Viiden tähden ketterien kokeilujen TOP 20
Kehittämisen kärjet

Ketterät kokeilut

1. Lapsiystävällisen hallinnon toimintamallin kehittäminen
2. Perhekeskustoimintamallin kehittäminen ja pilotointi, mukaan lukien
yhteistyö koulun ja varhaiskasvatuksen kanssa
3. Vanhemmuuden ja parisuhteen tuen vahvistaminen

4. Erotilanteen palveluiden kehittäminen
lapsen etua, sovinnollisuutta ja toimivaa
yhteistyövanhemmuutta edistäviksi

5. Monikulttuuristen perheiden kynnyksettömät palvelut
6. Vahvistetaan yhteisöllistä hyvinvointityötä sekä kehitetään sen
sisältöjä ja toimintatapoja
7. Yksilökohtaisen opiskeluhuoltotyön sisältöjä syvennetään ja
toimintatapoja kehitetään
8. Erityisosaamisen liittäminen osaksi perustason palveluja, uudet
toimintamallit vertikaalisen integraation mahdollistamiseksi
9. Monialainen yhteistyö ja osaamisen yhdistäminen erityistason
palveluissa, uudet toimintamallit horisontaalisen integraation
mahdollistamiseksi
4.12.2018
10. Lastensuojelun perhetyö ja 32
perhekuntoutus

Ketterien kokeilujen arviointi

Sovitteleva työote ja Eron ensiapu
Itä-Uusimaa – 54p

Viiden tähden ketterien kokeilujen TOP 20
Kehittämisen kärjet

Ketterät kokeilut

1. Lapsiystävällisen hallinnon toimintamallin kehittäminen
2. Perhekeskustoimintamallin kehittäminen ja pilotointi, mukaan lukien
yhteistyö koulun ja varhaiskasvatuksen kanssa
3. Vanhemmuuden ja parisuhteen tuen vahvistaminen

4. Erotilanteen palveluiden kehittäminen lapsen etua, sovinnollisuutta
ja toimivaa yhteistyövanhemmuutta edistäviksi
5. Monikulttuuristen perheiden kynnyksettömät palvelut

Läksyparkki
Vihti – 56p

Palveluista tiedottaminen
6. Vahvistetaan yhteisöllistä hyvinvointityötä
sekä kehitetään sen sisältöjä ja toimintatapoja

Lohja – 55p

Kuusi askelta kouluun
Vihti – 54p

Ettei kukaan jäisi yksin
Lohja – 51p
7. Yksilökohtaisen opiskeluhuoltotyön sisältöjä syvennetään ja
toimintatapoja kehitetään
8. Erityisosaamisen liittäminen osaksi perustason palveluja, uudet
toimintamallit vertikaalisen integraation mahdollistamiseksi
9. Monialainen yhteistyö ja osaamisen yhdistäminen erityistason
palveluissa, uudet toimintamallit horisontaalisen integraation
mahdollistamiseksi
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Ketterien kokeilujen arviointi

Viiden tähden ketterien kokeilujen TOP 20
Kehittämisen kärjet

Ketterät kokeilut

1. Lapsiystävällisen hallinnon toimintamallin kehittäminen
2. Perhekeskustoimintamallin kehittäminen ja pilotointi, mukaan lukien
yhteistyö koulun ja varhaiskasvatuksen kanssa
3. Vanhemmuuden ja parisuhteen tuen vahvistaminen
4. Erotilanteen palveluiden kehittäminen lapsen etua, sovinnollisuutta
ja toimivaa yhteistyövanhemmuutta edistäviksi
5. Monikulttuuristen perheiden kynnyksettömät palvelut
6. Vahvistetaan yhteisöllistä hyvinvointityötä sekä kehitetään sen
sisältöjä ja toimintatapoja

Nest (Haavi)
7. Yksilökohtaisen opiskeluhuoltotyön
sisältöjä syvennetään ja toimintatapoja
kehitetään

Sipoo – 55p

Opiskeluhuollon yhteinen asiakastyö
Porvoo – 52p

8. Erityisosaamisen liittäminen osaksi perustason palveluja, uudet
toimintamallit vertikaalisen integraation mahdollistamiseksi
9. Monialainen yhteistyö ja osaamisen yhdistäminen erityistason
palveluissa, uudet toimintamallit horisontaalisen integraation
mahdollistamiseksi
4.12.2018
10. Lastensuojelun perhetyö ja 34
perhekuntoutus

Ketterien kokeilujen arviointi

Viiden tähden ketterien kokeilujen TOP 20
Kehittämisen kärjet

Ketterät kokeilut

1. Lapsiystävällisen hallinnon toimintamallin kehittäminen
2. Perhekeskustoimintamallin kehittäminen ja pilotointi, mukaan lukien
yhteistyö koulun ja varhaiskasvatuksen kanssa
3. Vanhemmuuden ja parisuhteen tuen vahvistaminen
4. Erotilanteen palveluiden kehittäminen lapsen etua, sovinnollisuutta
ja toimivaa yhteistyövanhemmuutta edistäviksi
5. Monikulttuuristen perheiden kynnyksettömät palvelut
6. Vahvistetaan yhteisöllistä hyvinvointityötä sekä kehitetään sen
sisältöjä ja toimintatapoja
7. Yksilökohtaisen opiskeluhuoltotyön sisältöjä syvennetään ja
toimintatapoja kehitetään

Lääkäri mukana palvelutarpeen arvioinnissa
Sipoo – 52p

Ensiarviointi työskentely PTA
8. Erityisosaamisen liittäminen osaksi
perustason palveluja, uudet toimintamallit
vertikaalisen integraation mahdollistamiseksi

Järvenpää – 50p

Tiivistetty yhteistyö varhaiskasvatuksen ja
perheiden sosiaalipalvelujen välillä,
perheterapeuttista työskentelyotetta
hyödyntäen
Tuusula – 50p

9. Monialainen yhteistyö ja osaamisen yhdistäminen erityistason
palveluissa, uudet toimintamallit horisontaalisen integraation
mahdollistamiseksi
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10. Lastensuojelun perhetyö ja perhekuntoutus

Ketterien kokeilujen arviointi

LAPE Uusimaa

stm.fi/hankkeet/terveys ja hyvinvointi
#lapemuutos
#kärkihanke
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