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Muistutuksena, lasten, nuorten ja perheiden kokonaisuudessa noin 20% on SOTEA 

- Tuo haasteita johtamiseen, kohtaamiseen ja palveluiden yhteensovittamisen 

 

2.5.2016 



Keski-Suomen lasten, nuorten ja perheiden kehittämistyön eteneminen 

2.5.2016 

ISO KUNTAKIERROS (21 kuntaa) 
• Kuntalaisten kuuleminen  palvelumallin 

määrittelytyössä  
• Henkilöstötilaisuudet  (valmentaminen ja 

hyvien käytäntöjen kerääminen) 

KYSELYT  

• järjestöille ja heidän asiakkailleen sekä 
ammattilaisille 

KESKI-SUOMEN SOTE2020-HANKKEEN 
LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN 
TYÖRYHMÄ SEKÄ SEMINAARIEN 
TYÖPAJAT 
• Missio-visio-strategia, yhteinen näkemys 

tavoitteista ja etenemistavasta 
 
Pilotti 2:  
Keski-Suomen lasten, nuorten ja 
perheiden erityispalvelumalli. Oma 
asiantuntijaryhmä. 
 

 
 

Pilotti 1:   
Perhekeskusmallin kehittäminen ja 
juurruttaminen Keski-Suomessa 
 

 

Vaihe 1 
12/2014-4/2015 

Vaihe 2 
6/2015-10/2016 

Vaihe 3 
11/2016 ->? 

Perhekeskusmallin 
käyttöönottaminen  
Keski-Suomessa.  

YHTEINEN 
TOIMINTAMALLI 
Verkostotyön 
yhteensovittaminen 
- Lähiverkostot (perheiden 

arki) 
- Viralliset verkostot 

(perhekeskusmallin 
mukaiset) 

- Seudulliset erityispalvelut 
- Erikoistason eriytyneet 

palvelut 

Lasten, nuorten ja perheiden  
palvelumalli 

Maakunnallisen 
osaamis- ja 

tukikeskustoiminnan 
käynnistäminen 

VISIO:  
”Korjaavasta 

tukevaan yksilöstä 
verkostoon”  



Lapset, nuoret ja perheet - Pilotti 1  

Perhekeskusmallin käyttöönottaminen Keski-Suomessa 
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2015 2016 2017 2018 

Vaihe 1 – 
Yhteydenotto 

kuntien lanu-

ryhmiin, 

nykytilan kuvaus 

Vaihe 2 –  
Lanu-ryhmien 

tapaamiset, 

yhteinen 

orientaatio, 

prosessimainen 

koulutus syyskuu 

2016 

Vaihe 3 –
Organisoitu-

minen, yhteinen 

arvopohja ja 

visio, muutos-

valmennus ym. 

Vaihe 1 

Vaihe 2 

Vaihe 3 



Lapset, nuoret ja perheet - Pilotti 2  

Maakunnallinen lasten, nuorten ja perheiden erityispalvelumalli 

Vaihe 1: 
- Tunnistetaan vahvuutemme – meillä on Keski-Suomessa paljon osaamista! 
- Luodaan yhdessä uusi malli, joka vastaa koko maakunnan lasten, nuorten ja perheiden 

erityispalveluiden tarpeisiin 
Vaihe 2: 
- Maakunnallisen osaamis- ja tukikeskustoiminnan käynnistäminen (verkostomaisuus) 

 Vastuu vaativien palveluiden kokonaisuudesta 
 Asiakastyö (tuetaan ja vahvistetaan työntekijöiden osaamista) 
 Tukirakenne peruspalveluihin; konsultaatio-, liikkuvat- ja sähköiset palvelut 
 Tutkimus-, koulutus- ja kehittämistoiminta 

 

2015 2016 2017 2018 

Vaihe 1 –  
Yhteisen mallin 
luominen, versio 
1.0 valmis 
toukokuussa 

Vaihe 2 –  
Mallin 
vaiheittainen 
käyttöönotto 
 

Vaihe 1 

Vaihe 2 



Petri Oinonen 2.5.2016 

2.Taso Maakunnalliset  

palvelut 

3.Taso Kansalliset 

 erityispalvelut 

Palveluohjaus 

Sähköiset palvelut ja –asiointi, itsehoito 

1.Taso Lähi- ja 

peruspalvelut 
Perheiden arki ja elinolot: 

asuminen, asuinalue, 

yhteisöllisyys, 

harrastustoiminta, 

toimeentulo, työn ja perheen 

yhteensovittaminen jne. 

Avoimet yhteiset 

peruspalvelut: 

neuvolat, varhaiskasvatus, esi- 

ja perusopetus, aamu- ja 

iltapäivätoiminta, 

opiskeluhuolto, kulttuuri, 

liikunta, nuorisotyö, sosiaali-

huoltolain mukaiset palvelut 

(perhetyö, kotipalvelu jne.), 

avo- ja suun terveydenhuolto, 

työvoimapalvelut, SRK:n ja 

3.sektorin toiminta jne. 

 

Maakunnalliset 

erityispalvelut:  

lastensuojelulain 

mukainen työskentely, 

vammaispalvelut, 

kuntoutus, kasvatus- ja 

perheneuvola, 

ammatillinen koulutus, 

oikeudelliset palvelut, 

perhesovittelu, 

tehostettuperhetyö, 

erikoissairaanhoidon 

avohoito,  etsivä 

nuorisotyö, 

kotouttaminen jne. 

Maakunnallinen 

osaamis- ja 

tukikeskus: 

tutkimus, kehittämis- ja 

koulutustoiminta, 

konsultaatio, 

sijaishuoltoyksikkö, 

lasten ja nuorten 

päihdekuntoutus, 

erikoissairaanhoidon 

osastohoito, eriytynyt 

erityisopetus, 

sairaalaopetus, ensi- ja 

turvakoti jne. 

 

 

Kansallinen 

taso – erityis-

erityistaso: 

oikeuspsykiat-

riset palvelut, 

lastensuojelun 

vaativa erityis-

osaaminen, 

moniongel-

maiset maahan 

muuttaja lapset 

ja nuoret, 

rikosseuraamus 

ym. erityis-

erityispalvelut  

Yksi asiakas, yksi suunnitelma 

Yhteistyö 

Palvelumalli - lapset, nuoret ja perheet 



   LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUJEN ORGANISOINTI TULEVAISUUDESSA? 

Jämsä ja 

Kuhmoinen 

Eivät ole tällä 

hetkellä mukana 

KS Sote2020 -

hankkeessa 

1.Taso:  

Perheiden arki ja 

elinolot: Asuminen, 

yhteisöllisyys, toimeentulo, 

harrastustoiminta, kaupat, 

pankit, ym. lähipalvelut 

1. Taso: Avoimet 

yhteiset peruspalvelut: 

Neuvolatoiminta, 

varhaiskasvatus, opetus, 

opiskeluhuolto,  avo- ja 

suun terveydenhuolto, 

sosiaalihuoltolain 

mukaiset palvelut, 

kulttuuri, liikunta, 

nuorisotyö, SRK, 3.sektori 

Perhekeskusmallin 

mukainen työskentely: 

Arjen verkostojen ja virallisten 

verkostojen yhdistäminen. 

Alueellinen vastuu ja  

Koordinaatio, yhteys  

erityispalveluihin 

2. Taso:  

Maakunnalliset 

erityispalvelut:  Nykyisten 

perheneuvoloiden pohjalle?  

(vrt Eksoten lasten ja nuorten 

talot) 

2. Taso:  

Maakunnallinen 

osaamis- ja tukikeskus: 

Vaativien palveluiden 

kokonaisuus 

3.Kansallinen taso: 

Erityiserityistaso 

Liikkuvat ja 

sähköiset palvelut 

Petri Oinonen 28.4.2016 



Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma 

 



2.5.2016 



Hankesuunnitelma 

2.5.2016 

• Hankesuunnitelma on virallistettu 4.4.2016; valtioneuvosto 

ja HYTE  ministeriryhmä ovat hyväksyneet LAPE päälinjat 

• http://stm.fi/documents/1271139/1953486/Hankesuunnitelm

a_Lapsi-ja%20perhepalveluiden%20muutosohjelma.pdf 

• Lapsille ja nuorille oma versio hankesuunnitelmasta 

• http://stm.fi/documents/1271139/1953486/Lape_esite_lapsil

le_ja_nuorille.pdf/bea4789e-cf1d-4052-aa27-da5ad3455fdf 

• 25 projektisuunnitelmaa (syventävät suunnitelmat) jaetaan 

kunnan, maakunnan ja valtion tasolla toteutettaviksi 

http://stm.fi/documents/1271139/1953486/Hankesuunnitelma_Lapsi-ja perhepalveluiden muutosohjelma.pdf
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http://stm.fi/documents/1271139/1953486/Lape_esite_lapsille_ja_nuorille.pdf/bea4789e-cf1d-4052-aa27-da5ad3455fdf


Syventävät suunnitelmat 
 

1. Lapsen oikeuksia ja tietoperusteisuutta vahvistava toimintakulttuurin asioissa: 
1.1. Päätösten lapsivaikutusten arvioinnin käyttöön ottaminen 
1.2. Välineet lapsilähtöiseen budjetointiin 
1.3. Järjestelmä ja välineet lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja palvelujen seurantaan ja 
 raportointiin 
1.4. Lapsiystävällisen kunnan toimintamallin levittäminen 
1.5. Lapsi- ja perhepolitiikan sekä palveluiden hallinnonalarajat ylittävä 
 verkostojohtaminen 
1.6. Teoreettisen perustan ja yhteisen lapsikäsityksen määrittäminen 
2. Kansallisen ohjauksen, lainsäädännön ja johtamisen asioissa: 
2.1. Maakunnan ja kunnan uuden rajapinnan edellyttämät ohjauksen ja kehittämisen 
 muutostarpeet 
2.2. Kansainväliset perheoikeudelliset asiat 
2.3. Turvapaikanhakijoiden ja maahanmuuton asiat 
3. Henkilöstön osaamisen ja työmenetelmien asioissa: 
3.1. Ammattilaisten osaamisen uudistaminen 
3.2. Täydennyskoulutus lasten, nuorten ja vanhempien kohtaamiseen ja uudistuviin 
 työmuotoihin 
3.3. Näyttöön perustuvien varhaisen tuen ja hoidon sekä vanhemmuustaitojen 
 ohjaamisen "työkalupakit" 

 
 



Syventävät suunnitelmat 

4. Lapsi- ja perhelähtöisen kokonaisuuden muodostavien palvelujen 
 yhteensovittamisen asioissa: 
4.1.  Tomivat rakenteet ja sopimuskäytännöt järjestöjen ja seurakuntien kanssa 
 tehtävälle yhteistyölle maakunta- ja kuntatasolla 
4.2. Matalan kynnyksen palvelujen verkostoiminen:  
 a) perhekeskustoimintamalli 
 b) koulu lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena 
4.3. a) Lastensuojelu 
 b) Muut erityistason palvelut asiakkaiden tarpeiden mukaisiksi 
4.4. Vaativien palveluiden kokonaisuus (osaamis- ja tukikeskukset) vaikeasti 
 oireileville lapsille ja nuorille 
4.5. Nuorten palvelujen selvittäminen 
4.6. Vanhemmuuden (ja parisuhteen) tuen vahvistaminen 
4.7. Erotilanteen palveluilla vahvistetaan sovinnollisuutta 
4.8. Väkivallan ehkäisy 
4.9. Viedään käytäntöön perheystävällisen työpaikan toimintamallia 
4.10. Maakunnalliset muutosohjelmat (Petri Oinonen mukana) 
4.11. Sähköisten työkalujen kehittäminen 

 



Käynnistämisavustukset 

2.5.2016 

 

- Touko-kesäkuussa selvillä millä edellytyksellä rahaa voi hakea 

- Hakuaika elo/syyskuu 

- Syyskuussa käynnistämisavustusten saajien julkistaminen 

- Kriteerejä rahoitukselle: pääpaino useiden kuntien/maakunnan 

tason laajemmissa kokeiluissa; uudistetaan rakenteita, 

kehitetään sisältöjä, implementoidaan ja pilotoidaan  
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Aikataulu 

• Hankesuunnitelma 4/2016 

• Syventävät suunnitelmat huhti-

toukokuu 2016 

• Maakuntavierailut kevät/kesä 

2016 

• Valtionavustusten haku elo-

syyskuu 2016 

• Maakunnalliset muutosohjelmat  

2017-2018 

• Kärkihanke päättyy joulukuussa 

2018 

• Valtioneuvoston linjaus lapsi- ja 

perhepalveluiden uudesta 

mallista ja sen johtamisesta 

hankekauden lopulla 2018-2019 



Lisätietoja: 

 
 

• Petri Oinonen 

• Keski-Suomen SOTE2020-hanke 

• Puh (014) 266 0568 tai 050 412 4028 

• Petri.oinonen@jkl.fi 
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