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Lasten, nuorten ja perheiden maakunnalliset erityispalvelut mallin kehittäminen 
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Paikka Mat 100 
 
Läsnä Tiina Mankonen (Saarikka), Maarit Kinnunen (Äänekoski), Hanna Kakkonen 

(nuorisopsykiatria), Pia Lahtinen (Pesäpuu), Tanja Hänninen (Koske), Raili 
Haaki (Koske), Marja Heikkilä (Keski-Suomen SOTE2020-hanke) ja Petri Oi-
nonen (Keski-Suomen SOTE2020-hanke) 

 
 

1) Kokouksen avaus 
Pidettiin esittelykierros. Todettiin, että 26.8.2015 olivat Marja, Petri, Raili, Tanja ja Pia ko-
koontuneet ensimmäisen kerran miettimään niitä oleellisia toimijoita, jotka olisi hyvä pyytää 
mukaan lasten, nuorten ja perheiden maakunnalliset erityispalvelut mallin kehittämiseen. Pe-
rusajatus oli silloin ja on edelleen, että pyydetään mukaan toimijoita lastensuojelusta, perhe-
neuvolasta sekä lasten- ja nuorisopsykiatriasta eri puolilta maakuntaa. Tietoisesti ei jätetä ke-
tään oleellista toimijaa kutsumatta. Aikataulu on nopea, joten ne tulevat ketkä pääsevät, mut-
ta joka tapauksessa asiat etenevät. 
 

2) Keski-Suomen SOTE2020 – hankkeen palvelumalli 
Marja Heikkilä esitteli Keski-Suomen SOTE2020 – hankkeen palvelumallia (ks.liite), sen tausto-
ja sekä yhteyttä lasten, nuorten ja perheiden maakunnalliset erityispalvelut mallin kehittämi-
seen. Palvelumallin suunnittelussa on ollut kaksi isoa teemaa: paikallisen autonomian tarve ja 
maakunnallisen yhteisyyden tarve. Hankkeen lasten, nuorten ja perheiden prosessin pilotti 
1:llä – Perhekeskusverkostomallin kehittäminen ja käyttöönottaminen - pyritään vastaamaan 
paikallisiin tarpeisiin ja pilotti 2:lla - lasten, nuorten ja perheiden maakunnalliset erityispalve-
lut mallin kehittäminen - maakunnallisen yhteisyyden tarpeisiin. (Piloteista tarkemmin liitteis-
sä) Haasteena on kahden ison teeman yhdistäminen niin, etteivät ne ala elämään omaa elä-
määnsä. Yksi tapa estää tämä on ”lapset puheeksi” – menetelmä, johon esim. Saarikan alueel-
la koulutetaan tällä hetkellä henkilöstöä. 
 

3) Lasten, nuorten ja perheiden tilastoja 
Petri Oinonen esitteli lasten, nuorten ja perheiden tilastoja (ks.liite). Tilastojen pohjalta käytiin 
keskustelua, sekä muodostettiin yhteistä käsitystä nykytilasta ja suunnasta jonne meidän Kes-
ki-Suomessa pitäisi mennä. Keskusteltiin, että faktapohjaa on jatkossa lisättävä, varsinkin kun 
tavoitteena on ”tiedolla johtaminen”.  
 

4) Jatkotyöskentely 
Pohdittiin raameja jatkotyöskentelylle. Jatkossa, kun SOTE itsehallintoalueet muodostetaan, 
niin oleellista on, että Keski-Suomessa(kin) suunnitelmat muodostetaan yhdessä. Suunnitte-
lussa tulisi huomioida: 
- kansalliset linjaukset ja suositukset sekä  lakisääteiset tehtävät osalta.  
- Isoina kysymyksinä ovat erityisvastuut ja niiden suhde itsehallintoalueisiin. Esim. kuinka las-
tenpsykiatrian osastohoito ja SERI- asiat hoidetaan jatkossa? 



 

- Koulutuksen, tutkimuksen ja kehittämisen linkittyminen malliin. Kyseessä on niin vaativa 
osaaminen, että työ on tehtävä entistä vahvemmin tutkittuun tietoon nojautuen. Osaamisen 
tasosta on huolehdittava johdonmukaisella ja kattavalla koulutuksella. 
- Hallituksen lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaan on myös syytä paneutua tarkasti 
(ks. liite).  
- Videovälitteisten palveluiden lisääminen ja muun digitalisaation myötä tapahtuva toiminta-
tapojen uudistaminen.   
 

5) Seuraavat kokoukset  
Pidetään seuraavat kokoukset 10.11.2015 klo 13.00 ja 19.1.2016 klo 13.00. Kokouspaikat tar-
kentuvat myöhemmin. 
 


