
 
Keski-Suomen SOTE2020 – hanke    Muistio 
     27.5.2016 

 
 

Keski-Suomen lasten, nuorten ja perheiden erityispalvelumalli työryhmän kokous 
 
 
Aika Torstai 27.5.2016 klo 13.00–15.30 
 
Paikka Sokos Hotel Alexandra 

Hannikaisenkatu 35, 40100 Jyväskylä 
 Tila: Kansleri 2 
 
Läsnä Päivi Paavilainen, Mika Lappalainen, Virve Hongisto, Ulla Kuittu, Päivi Kali-

lainen, Vesa Lankinen, Marika Mäkinen, Maija Rössi, Suvi Eskelinen, Maarit 
Kinnunen, Pirjo Lahtinen, Tiina Mankonen, Rauha Howe, Tanja Pihlaja, 
Paula Pollari-Urrio, Juha-Matti Latvala, Merja Pihlajasaari, Raili Haaki, Kirsi 
Mustonen, Saara Keränen ja Petri Oinonen 

 
  

1. Kokouksen avaus 
Petri Oinonen avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleeksi. 

 
2. Läsnäolijoiden toteaminen ja esittäytyminen 

Käytiin läpi esittäytymiskierros. 
 

3. Työryhmän järjestäytyminen - puheenjohtajan ja sihteerin valinta 
Valittiin puheenjohtajaksi Päivi Kalilainen ja sihteeriksi Petri Oinonen. 

 
4. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi, kokouksen ai-

kataulu 
Hyväksyttiin esityslista. 
 

5. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen 
Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio. 

 
6. Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma 

Petri Oinonen kertoi Kärkihankehaun valmistelusta ja aikataulusta (ks. 
diat 3-14), sekä syventävien suunnitelmien kehittämiskokonaisuuksista 
(ks. diat 15–18). Lisäksi Petri toi kuulumisia 19.5.2016 olleesta palvelu-
tuotantoryhmän kokouksesta ja siellä tehdyistä päätöksistä liittyen Keski-
Suomen jatkosuunnitelmiin (ks. diat 19–22). Keski-Suomen jatkosuunni-
telmiin liittyy myös maakunnallisen lapsistrategian luominen, jonka tii-
moilta Petri, Marja Heikkilä ja Lea Pulkkinen ovat menossa 31.5.2016 ta-
paamaan maakuntajohtaja Tapani Mattilaa ja Keski-Suomen liiton kehit-
tämisjohtaja Hannu Korhosta (ks. dia 23). 
 
Tarkasteltiin lastensuojelu, muut erityispalvelut ja vaativat palvelut kehit-
tämiskokonaisuutta (ks. diat 24–27). Petri Oinonen kertoi, että lastensuo-
jelu, muut erityispalvelut ja vaativat palvelut ovat muodostaneet tähän 
asti kolme erillistä syventävää suunnitelmaa. Nämä yhdistetään ja niiden 
ympärille muodostetaan yksi kehittämiskokonaisuus. Kaksi muuta kehit-



 

tämiskokonaisuutta tulevat olemaan matalankynnyksen kehittämiskoko-
naisuus ja toimintakulttuurin muutos.  

 
Pia Lahtinen on ollut mukana tekemässä Lape muutosohjelman lasten-
suojelun syventäviä suunnitelmia. Hän kertoi aikataulun olleen tiukka.  
Lastensuojelu on kuulunut ns. ensimmäisen aallon syventäviin suunni-
telmiin. Taustalla on lastensuojelun kehittämis- ja tutkimushanke 2013–
2015 LaskeTut, josta löytyy lisää tietoa seuraavan linkin alta: 
https://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/hankkeet-ja-
ohjelmat/lastensuojelun-kehittamis-ja-tutkimushanke) 
Työskentely on teemoitettu neljään alaryhmään:  
- Lapsen tilanteen ja tuen tarpeiden monialainen viitekehys 
- Moniammattillisen erityistason palvelumalli 
- Hoidollisen ja kuntouttavan sijaishuollon pilotit – perhekuntoutus, 

perhehoito, laitoshoito, kuntouttava laitoshoito  
- Sijaishuollon valvonnan ja ohjauksen malli 
Nämä neljä sisältöryhmää tuottavat mallinnukset ja toimivat pilottien tu-
kena koko muutosohjelman ajan. Pilotoinnit tapahtuvat maakunnissa, 
mutta niiden määrä on vielä osittain avoin. Kehittämisklinikka kokoaa 
alaryhmät yhteen. 
 
Lastensuojelun, muut erityispalvelut ja vaativat palvelut kehittämisko-
konakuudesta lisätietoa löytyy seuraavan linkin alta: 
http://stm.fi/documents/1271139/2802197/Erityispalvelut+ja+palveluid
en+tutkimusperustainen+kehitt%C3%A4minen.pdf/ae64aab0-12e6-
41a1-b3f1-b53b43859dd6 
 
 

7. Keskustelua ja kommentteja kansallisten suunnitelmien soveltamisesta 
Keski-Suomeen 
Nähtiin, että on tärkeää jatkaa Keski-Suomessa tehtyä kehittämistyötä. 
Maakunnallisia ratkaisuita on tulevaisuudessa tehtävä ja niistä pitää käy-
dä avointa keskustelua. Esim. maakunnallinen lapsistrategia vaatii yhteis-
tä ymmärrystä. Pitäisi tehdä luonnoksia, jotka elävät arjessa ja kytkeyty-
vät vankasti konkretiaan. Osaaminen ja resurssi tulee myös varmistaa. 
Keskusteltiin, että Keskisuomalaisten kannattaa olla aktiivisia – osallistua 
valtakunnallisiin työpajoihin, tehdä omia esityksiä jne. - koska asiat ovat 
vielä keskeneräisiä. Koettiin, että aikaa kannattaa käyttää siihen, että olisi 
konkreettiinen malli, esim. maakunnallisesta lastensuojelumallista. Työn-
tekijöiden sitoutumista helpottaisi jos organisaatiorakenne olisi selvillä, 
samoin kuin sisällöt. Muutokseen vaiheistukseen kuuluu myös prosessien 
toimivuus.  
 

8. Nimetään työrukkanen valmistelemaan hankehakemusta 
Kerrattiin, että Keski-Suomi on maakuntana hakemassa kärkihanke 3 
käynnistämisavustusta. Hakuaika on syys-lokakuu 2016. Ministeriön aja-
tuksena on, että jokaiseen maakuntaan perustettavilla Lape-ryhmillä on 
mandaatti toteuttaa maakunnallinen hankehakemus. Kyseinen ryhmä on 
tarkoitus perustaa Keski-Suomeen elo-syyskuussa 2016. Tiukan aikatau-
lun vuoksi on järkevää perustaa työrukkanen viemään asioita eteenpäin 
ja valmistelemaan hankehakemusta. Pohdittiin työrukkasen kokoa; mitä 
pienempi ryhmä on, niin yleensä sen tehokkaammin työskennellään, 
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mutta toisaalta työrukkasessa tulee olla monipuolisesti osaamista. Tästä 
syystä ei haluttu rajata työrukkasta johonkin tiettyyn henkilömäärään. 
Työrukkasta voidaan myöhemmin täydentää, mutta nimettiin alustavasti 
seuraavat henkilöt työrukkaseen: 
- Kirsi Mustonen, KSSHP 
- Janne Mäntynen, KSSHP 
- Päivi Kalilainen, Jyväskylän kaupunki 
- Ulla Kuittu, Jyväskylän kaupunki 
- Eeva Hintikka, Jyväskylän kaupunki 
- Ulla Törmälä, Jyväskylän kaupunki 
- Saara Keränen, Jyväskylän kaupunki 
- Maarit Kinnunen, Äänekosken kaupunki 
- Tiina Mankonen, Saarikka 
- Pia Lahtinen, Pesäpuu Ry 
- Juha-Matti Latvala, Niilo Mäki instituutti 
- Tanja Pihlaja, Pienkoti Aura 
- Johanna Moilanen, JAMK 
- Anna Rönkä, JYU 
- Johanna Kiili, JYU 
- Petri Oinonen, Keski-Suomen SOTE2020-hanke, koollekutsuja 

Työrukkanen kokoontuu ensimmäisen kerran 20.6.2016 klo 10–12.    
 

9. Muut mahdolliset asiat 
Ei ollut muita asioita.  

 
10. Seuraava työryhmän kokous, jatkosta sopiminen 

Seuraava kokous pidetään maanantaina 29.8.2016 klo 13.00–15.30. Paik-
kana on Sokos hotelli Alexandra Jyväskylä. 

 
11. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.30. 


