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 Asukkaiden arki ja 
 lähipalvelut:  
Yhteisöllisyys, vertais- ja 
harrastustoiminta, kaupat, 
pankit ym. peruspalvelut, 
varhaiskasvatus,  opetus ym. 
kuntien tuottamat lähi-
palvelut, kolmannen sektorin 
palvelut. 
 SoTe lähipalvelut: 
Neuvolatoiminta, koulu- ja 
opiskeluterveydenhuollon 
terveydenhoitaja- ja 
lääkärityö, lastensuojelu, 
perhetyö ym.  

Lasten ja nuorten 
hyvinvointiryhmä: 
Alueellinen vastuu ja 
koordinaatio yli Sote 
rajojen, linkki 
maakuntaan/isompaan 
kokonaisuuteen  

Verkostotyö: 
Arjen verkostot ja 
hyvinvointituvat, 
perhekeskus-
verkosto- ja 
oppilashuolto-
verkostomalli 

Keski-Suomi SOTE 
palvelut ja SOTE 
erityispalvelut:  
”Lasten ja nuorten 
talo” 

Liikkuvat 
erityispalvelut 

Nämä kunnat eivät 
ole tällä hetkellä 
Keski-Suomen SoTe 
tuotantoalueessa 



Muutoksen edellytys lasten, nuorten ja 
perheiden palveluissa 

Yhteinen ymmärrys 
muutoksen syistä - 

missio 

Yhteinen näkymä johon 

mennään - visio 

Yhteisesti sovittu 
etenemistapa - 

strategia 

Johtaminen -  

joka mahdollistaa 
etenemisen 
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Vuorovaikutus Asenteet 

Rohkeus Luottamus 

Sitoutuminen Avoimuus 



Pilotti 1 - Vaihe 1 

• Kaikki pilotit kuvataan samalla formaatilla: 

– Kuka/mikä taho: Yhteydenotto jokaisen Keski-Suomen kunnan lasten ja 

nuorten hyvinvointiryhmään. Kuntien aktivointi, tiedon kerääminen ja 

 jakaminen. Samalla selvitetään alustavasti kiinnostus pilottiin. 

– Miten: Mallinnan muutosvalmennusprosessia, jolla Keski-Suomen kuntia 

tuetaan kohti yhteistä tavoitetta. Lisäksi kuvataan Keski-Suomen kuntien 

Lasten ja nuorten hyvinvointiryhmien nykytila.  

– Milloin: Syksy 2015 – kevät 2016 

– Miten hanke mukana: Vastaa Keski-Suomen kuntien muutokseen 

valmistamisesta ja sparrauksesta, sekä pilottiin lähtevien kuntien 

valmennuksesta.  

– Rahoitus: Yhteensä on varattu 10 000€, jolla osana valmennusprosessia 

järjestetään tiimityö, verkosto-osaajat tms. koulutusta. Koulutusten hinnat 

ja niihin osallistujat tarkentuvat myöhemmin. 
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Pilotti 1 - Vaihe 2 

• Kaikki pilotit kuvataan samalla formaatilla: 

– Kuka/mikä taho: Keski-Suomen kaksi kuntaa tai aluetta.  

– Miten: Perhekeskusverkostomallin kehittäminen ja käyttöönotto. Edelleen 

mallinnetaan vaiheen yksi muutosvalmennusprosessia, jolla kuvataan 

prosessin eteneminen sekä helpotetaan mahdollinen laajempi  

yhtenäisten työskentelytapojen/-mallien levittäminen Keski-Suomeen. 

– Milloin: Syksy 2015 - kevät 2016 

– Miten hanke mukana: Mukana kehittämässä ja levittämässä mallia, 

vastaa valmennuksesta. 

– Rahoitus: Yhteensä on varattu 10 000€, jolla osana valmennusprosessia  

järjestetään tiimityö, verkosto-osaajat tms. koulutusta. Koulutusten hinnat 

ja niihin osallistujat tarkentuvat myöhemmin. 
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Pilotti 2 
– Kuka/mikä: Lasten, nuorten ja perheiden maakunnalliset 

erityispalvelut mallin kehittäminen. Tavoitteena lasten, nuorten ja 

perheiden erityispalveluiden varmistaminen ja vahvistaminen, sekä 

laadun turvaaminen ja parantaminen. Työntekijöiden tukeminen ja 

osaamisen vahvistamisen. 

– Miten: Kootaan kokeneet ammattilaiset, tutkijat, kehittäjät, 

kokemusasiantuntijat, oppilaitokset luomaan yhdessä uusi malli, joka 

vastaa koko maakunnan lasten, nuorten ja perheiden  

erityispalveluiden tarpeisiin uudella itsehallintoalueella. 

– Milloin: Syksy 2015 – kevät 2016 

– Miten hanke mukana: Lapset, nuoret ja perheet prosessi 

yhteistyössä tutkimus-, koulutus- ja kehittämistyöryhmän kanssa, 

huomioiden valtakunnallinen yhteistyö 

– Rahoitus:? 
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KIITOS! 
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