
 

Keski-Suomen SOTE2020 -hanke    Muistio 
     22.1.2016 
 
 
Keski-Suomen lasten, nuorten ja perheiden erityispalvelumalli työryhmän kokous 
 
 
Aika Perjantai 22.1.2016 klo 12.30–15.30 
 
Paikka VIHERLANDIA, kokoustila Viherniekka 

Kammintie 6, 40520 Jyväskylä 
 
Läsnä Reija Alen, Tarja Anttonen, Raili Haaki, Marja Heikkilä, Virve Hongisto, Elisa 

Jaatinen, Maarit Kinnunen, Ulla Kuittu, Marjo Kuronen, Pia Lahtinen, Mika 
Lappalainen, Juha-Matti Latvala, Tiina Mankonen, Kirsi Mustonen, Janne 
Mäntynen, Petri Oinonen, Päivi Paavilainen, Merja Pihlajasaari, Anna 
Rönkä ja Eeva Hintikka 

 
1) Kokouksen avaus 
Petri Oinonen avasi kokouksen kello 13.05 ja toivotti läsnäolijat 
tervetulleiksi. 

 
2) Läsnäolijoiden toteaminen ja esittäytyminen 
Kokouksen aluksi käytiin läpi esittelykierros, jossa jokainen esitteli itsensä. 

 
3) Työryhmän järjestäytyminen – puheenjohtajan ja sihteerin valinta 
Valittiin työryhmän puheenjohtajaksi Petri Oinonen. Valittiin työryhmän 
sihteeriksi Elisa Jaatinen. 

 
4) Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi, kokouksen 

aikataulu 
Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 

 
5) Edellisen kokouksen muistion läpikäyminen 
Käytiin läpi ja hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio. 

 
6) Terveiset STM:n kärkihanke 3:n Lapsi- ja perhepalveluiden 

muutosohjelman ohjausryhmästä (19.1.2016) ja aloitusseminaarista 
(11.1.2016) 

Kokouksen alussa Petri kertoi Lapsi- ja perhepalveluiden 
muutosohjelmasta ja sen etenemisestä. 

 Hallituksen kärkihankkeet - Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma: 
http://stm.fi/hankkeet/lapsi-ja-perhepalvelut 
 
Petri kertoi, että hankesuunnitelmaa on käsitelty ja työstetty. STM:n 
kärkihanke 3:n Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman 
aloitusseminaarissa 11.1.2016 julkaistiin hankesuunnitelman luonnos, joka 
on luettavissa STM:n verkkosivuilla sekä otakantaa.fi-sivuilla. 
 

 Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelman hankesuunnitelman 
luonnos 11.1.2016: 

http://stm.fi/hankkeet/lapsi-ja-perhepalvelut


 

http://stm.fi/documents/1271139/1979378/Lapsi-
+ja+perhepalvelujen+muutosohjelman+hankesuunnitelman+luonnos+11.1
.2016+Kick+Off.pdf/46ebea45-cf4d-4a93-a0dc-59a918bd996c 
 
Luonnosta voi kommentoida 5.2.2016 asti otakantaa.fi-sivuilla. 

 Kärkihanke 3 hankesuunnitelma ja sen kommentointi: 
https://www.otakantaa.fi/fi-
FI/Selaa_hankkeita/Ota_kantaa_hallituksen_lapsi_ja_perhepalvelujen_mu
utosohjelmaan) 
 
Kevään 2016 aikana tarkentuu pilottien ja muutoksen tuen valmistelu. 
Maakuntakohtaisten käynnistämisavustusten/kokeilujen haku tapahtuu 
keväällä/kesällä 2016. Keski-Suomella on tarkoituksena hakea 
käynnistämisavustusta. 
Alueelliset pilotit, muutosohjelmat ja käynnistämisavustukset alkavat 
virallisesti 2017 alkaen. 
 
Osallistujat saivat kuulla hallituskauden strategisista tavoitteista (terveys ja 
hyvinvointi) ja hallituksen toimintasuunnitelmasta. Hallituskauden 
tavoitteena lapsi- ja perhepalveluissa on lasten, nuorten ja perheiden 
hyvinvoinnin ja omien voimavarojen vahvistuminen. Näiden strategisten 
tavoitteiden saavuttamisen välineeksi hallitus on käynnistänyt kärkihanke 
3 Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelman (yhteensä 26 hallitusohjelman 
kärkihanketta). Erityisesti lapsia, nuoria ja perheitä koskettavilla 
kärkihankkeilla tulisi olla yhteinen näky ja suunta. Lisäksi osallistujille 
kerrottiin muutosohjelman odotetuista tuloksista 2019–2025, joita 
määritellään sekä palvelujärjestelmän ja sen kustannusten että lasten 
hyvinvoinnin kannalta. 
 
7) Keski-Suomen lasten, nuorten ja perheiden 

erityispalvelumallityöryhmän tarkoitus ja tavoite 
Petri esitti, että palvelut ovat tällä hetkellä pirstalemaisesti irtautuneet 
perheiden arjesta omiin tiloihinsa, ongelmalähtöisiä ja 
ammattikuntajohtoisia. Tiedot hajautuvat lukuisiin rekistereihin ja 
asiakirjoihin. Lasten, nuorten ja perheiden erityispalvelumallin avulla 
pyritään saamaan palveluiden pirstalemaisuuteen toimiva ratkaisu. 
 
Alueellisten osaamis- ja tukikeskuksien osalta asia tulisi olla ratkaistu 2016 
loppuun mennessä. 2017 alkaen voidaan aloittaa pilotteja rahoituksen 
avulla ja käynnistää toimintaa. Erityisen tuen ja avun tarpeessa oleville, 
vaikeasti oireileville lapsille ja nuorille suunnattujen osaamis- ja 
tukikeskuksien lukumäärästä ei ole valtakunnallisesti tietoa tai varmuutta. 
Vaikka lukumäärä ei valtakunnallisesti ole tiedossa, niin Keski-Suomessa 
viedään eteenpäin omaa pilottia ja hanketta (Pilotti 2: Keski-Suomen 
lasten, nuorten ja perheiden erityispalvelumalli), ja siten pyritään siihen 
että Keski-Suomen lapsiosaaminen pystytään hyödyntämään parhaalla 
mahdollisella tavalla sekä toimintaa toteuttamaan osaamis- ja 
tukikeskusmallin mukaisesti. 
 
Osaamis- ja tukikeskusten asiakastyön, konsultaatiotoiminnan sekä 
tutkimus- ja kehittämistoiminnan osalta tarkennusta on luvassa jatkossa. 
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Tavoitteena olisi, että matalan kynnyksen perhekeskuksia olisi kaikkialla 
Keski-Suomessa (Pilotti 1: Perhekeskusmallin kehittäminen ja 
juurruttaminen Keski-Suomessa). Osallistujien kesken käytiin keskustelua 
siitä, mitä perhekeskuksilla ymmärretään. 
 
Keskustelua käytiin SOTE-palvelumallikuvauksen tasoista, niiden 
lukumääristä ja siitä ovatko tasot aseteltuna ”oikeille paikoilleen”. Muun 
muassa tulisiko arvot sisällyttää ns. 1 tasoon? 

 
8) Keski-Suomen lasten, nuorten ja perheiden erityispalvelumallin 

työstäminen asiakastapausten pohjalta - 45 min pienryhmissä ja 60 
min purku yhdessä 

Puheenjohtaja jakoi työryhmän neljään pienryhmään siten, että kukin 
ryhmä sai keskusteltavakseen ja pohdittavakseen oman asiakastapauksen. 
Asiakastapaukset olivat: Elli 12 vuotta, Juho 13 vuotta, Kake 14 vuotta ja 
Eino 15 vuotta. 
 
Jokaisessa pienryhmässä mietittiin oman asiakastapauksen pohjalta: 
1. Mistä tapauksessa on kyse? 
2. Miten, milloin ja kuka tunnistaa oireen/ongelman? 
3. Minkälaista tukea ja osaamista tarvitaan? 
4. Ketä kaikkia on mukana, mikä rooli/vastuu heillä on? 
5. Milloin ja miten tukea/konsultaatiota on saatavissa? 
6. Millaista tutkittua tietoa tarvitaan tällaisissa tapauksissa ja onko sitä 

tällä hetkellä riittävästi? 
7. Millaista koulutusta tällaiset tapaukset vaativat? 
 
Yhteisesti pohdittiin muun muassa miten pystyttäisi auttamaan 
yhtäläisesti saman perheen lapsia, siten ettei toiminta ole vain yhden 
lapsen ympärillä pirstaloituneena. Yhtenäistä toimintatapaa toivottiin 
etenkin perheissä, joissa on monta perheenjäsentä, joilla useimmilla tai 
jokaisella on jokin haaste tai ongelma. Ehdotettiin, että perheillä tulisi olla 
oma tiimi. 

 
Pienryhmiltä kertyi runsaasti materiaalia. Keskeisimpiä asioita, joita nousi 
esille ryhmätöiden purun yhteydessä, on koostettuna kokouksessa 
esitetyissä dioissa (ks. kokouksessa esitetty dia). 
 
9) Muut mahdolliset asiat 
Ei muita asioita. 

 
10) Seuraavan työryhmän kokous, jatkosta sopiminen 

 Sovittiin, että pidetään seuraava kokous torstaina 17.3.2016 klo 12.30–
15.30. Kokouspaikka tarkennetaan myöhemmin. 

 Alustavasti sovittiin, että pyritään pitämään kokous myös toukokuussa, 
josta ilmoitetaan myöhemmin. 

 
11) Kokouksen päättäminen  
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15.40. 

 
 
 



 

Jakelu: 
Keski-Suomen SOTE2020 -hankkeen 
Lasten, nuorten ja perheiden erityispalvelumalli työryhmän jäsenet: 
 
1. Ahokas Minna, JAO 
2. Alen Reija, KSSHP 
3. Alonen-Kinnunen Kirsi, Wiitaunioni 
4. Anttonen Tarja, JKL 
5. Aro Tuija, JYU (psykologian laitos) 
6. Haaki Raili, Koske 
7. Heikkilä Marja, K-S SOTE2020 
8. Hintikka Eeva, JKL 
9. Holma Juha (psykologian laitos) 
10. Hongisto Virve, JKL 
11. Hänninen Tanja, Koske 
12. Kalilainen Päivi, JKL 
13. Kauppinen Raija, JKL 
14. Keränen Saara, JKL 
15. Kiili Johanna, JYU (sosiaalityö) 
16. Kinnunen Maarit, Äänekoski 
17. Kuittu Ulla, JKL 
18. Kuronen Marjo, JYU (sosiaalityö) 
19. Kuusinen Anneli, KSSHP 
20. Lahtinen Pia, Pesäpuu 
21. Lappalainen Mika, Äänekoski 
22. Latvala Juha-Matti, NMI 
23. Mankonen Tiina, Saarikka 
24. Moilanen Johanna, JAMK 
25. Mustonen Kirsi, KSSHP 
26. Mäkiharju-Brander Paula, AVI 
27. Mäntynen Janne, KSSHP 
28. Oinonen Petri, K-S SOTE2020 
29. Paavilainen Päivi, Laukaa 
30. Pihlajasaari Merja, JKL 
31. Pirttimaa, Raija, JYU (erityispedagogiikka) 
32. Pollari-Urrio Paula, K-S sijaishuoltoyksikkö 
33. Rönkä Anna JYU (kasvatustieteet) 
34. Soanjärvi Katariina, HUMAK 
35. Veistämö Alisa, Keuruu 
 
Jakelu tiedoksi: 
• Keski-Suomen SOTE 2020 -hanke 


