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1. 

LAPE-muutosohjemassa 

kehitetyn hyödyntäminen



2.10.20193

LAPE-muutosohjelmassa kehitetyn hyödyntäminen

Kansallinen ja alueellinen kehittämistyö

Esim. pääkaupunkiseudun (FI & SVE) ja Uudenmaan 
LAPE

Pohjanmaan LAPE käsikirja (FI & SVE) 

Hyviä kansallisia julkaisuja

http://www.socca.fi/kehittaminen/lapsen_paras_-_yhdessa_enemman_-hanke/varhaiskasvatus_koulu_ja_oppilaitos_lapsen_ja_nuoren_hyvinvoinnin_tukena
https://www.lapeuusimaa.fi/
https://www.innokyla.fi/web/arbetsplatform8329176/materiaalit


2.10.20194

2 esimerkkiä kehittämistyöstä

1. Luokan hyvinvointisuunnitelma (Sari Välimaa)

Välimaa, Sari: Kodin ja koulun 

yhteistyö

vanhemmuuden tukena. 

Teoksessa: Vanhemmuuden ja parisuhteen 

tuen vahvistaminen. Teoriasta käytäntöön. THL. 2019.



2.10.20195

2 esimerkkiä kehittämistyöstä

2. 7.-luokkalaisten ja toisen asteen 1. vuoden opiskelijoiden 
hyvinvointikeskustelu

.

Lähde: pääkaupunkiseudun LAPE

http://www.socca.fi/kehittaminen/lapsen_paras_-_yhdessa_enemman_-hanke/varhaiskasvatus_koulu_ja_oppilaitos_lapsen_ja_nuoren_hyvinvoinnin_tukena


2. 

Lasten- ja nuorten 

alueellinen 

hyvinvointisuunnitelmatyö



2.10.20197

Mobbning i Österbotten

Källa: THL: Enkät hälsa i skolan, 

VBL 17.9.19



2.10.20198

Våld & sexuella
trakasserier

Österbotten

Källa: THL: Enkät hälsa i skolan





Centrala element vid uppgörandet av 
välfärdsplanen – Keskeiset elementit 
hyvinvointisuunnitelman laatimisessa

1. Ledning / Johto: Ledningen ansvarar för en tydlig koordineering av förverkligande och
uppföljning av välfärdsplanen. Johto vastaa selkeästä hyvinvointisuunnitelman toteutuksen 
koordinoinnista ja seurannasta.

2. Delaktighet / Osallisuus: I välfärdsplanen eftersträvas ett brett engagemang från
arbetstagare, 3. sektorn, församlingar och intressegrupper. Hyvinvointisuunnitelmassa
pyritään laajaan sitouttamiseen työntekijöiden, 3. sektorin, seurakuntien ja muiden 
sidosryhmien osalta. 

3. Konkreta mål / Konkreettiset tavoitteet: Strategiska mål med mätbara delmål och
fokusområden. Strategiset tavoittet mitattavine osatavoitteineen ja kohdealueineen.

4. Kommunikation / Viestintä: Lätt förståeligt information om planen sprids via olika
kommunikationskanalel äver riktat till barn, unga och familjer. Helposti ymmärrettävää 
tietoa suunnitelmasta levitetään eri viestintäkanavia pitkin, myös lapsille, nuorille ja 
perheille suunnatusti. 

5. Förverkligande / Toteutus: Åtgärder i planen beaktas i budgeten i form av resurser för 
att kunna förverkliga delmålen. Suunnitelman toimenpiteet huomioidaan budjetissa 
resurssien muodossa osatavoitteiden saavuttamiseksi. 

6. Uppföljning och utvärdering / Seuranta ja arviointi: Fokusområdena följs upp
regelbundet under ledning av en uttalad ansvarsperson samt i nämnderna. Kohdealueita 
seurataan säännöllisesti nimetyn vastuuhenkilön sekä lautakuntien toimesta. 





3. 

Perhekeskus ja 

systeeminen lastensuojelu





Lastensuojelun systeeminen 

johtaminen THL 9.9.2019



4. 

LAPE-muutosohjelman 

jatko



LAPE-jatko 2020-2022

• Kansallinen rahoitus 23M€, 
alustava tieto jakautumisesta 
10-8-5 M€ em. vuosille

• Rahoitus maakunnittain

• Ohjaava ministeriryhmä: lapsi-
ja nuorisopoliittinen 
ministeriryhmä, seuraava 
kokous 11.10. 

• Valmistauduttava hankehakuun



Riku Niemistö

riku.niemisto@vaasa.fi

stm.fi/lape

#lapemuutos

#lapeakatemia

#tulevaisuudentahdissa

Kiitos! Tack!


