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Tuuli Rissanen, Anne-Mari Sinikorpi, Katariina Soanjärvi, Maija Sysmäläinen, Anne 
Toivonen, Hanna Katajamäki, Katja Viisanen ja Tella Vuolle-Oranen 

 
 

1. Kokouksen avaus 
 

Petri Oinonen Keski-Suomen SOTE2020 – hankkeesta toivotti läsnäolijat tervetulleiksi. Petrin pää-
vastuualue Keski-Suomen SOTE2020 – hankkeessa on lasten, perheiden ja lastensuojelun proses-
sin kehittäminen.   

 
2. Läsnäolijoiden toteaminen ja esittäytyminen 

 
Pidettiin esittelykierros, jossa kaikki 36 läsnäolijaa kertoivat nimensä ja taustaorganisaation-
sa/tahon/roolin jota edustaa työryhmässä. 

 
3. Lasten ja perheiden työryhmän järjestäytyminen  
Valittiin työryhmän puheenjohtajaksi Mari Aholainen Jyväskylän kaupungin kulttuuri- ja liikunta-
palveluista. Päätettiin, että puheenjohtajuus on kokouskohtainen. Valittiin työryhmän sihteeriksi 
Petri Oinonen. 

 
4. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi, kokouksen aikataulu 
Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 

 
5. Mitä Keski-Suomen SOTE 2020 – hankkeessa on tapahtunut lasten, perheiden ja lastensuo-

jelun prosessin osalta syksyn 2014 aikana 
Petri Oinonen johdatti työryhmän päivän aiheeseen dia-esityksellä (ks. sähköpostin liite1). Käytiin 
läpi SOTE teemoja koskevia tunnetiloja ja niihin liittyviä sävyjä, jonka jälkeen käsiteltiin valtakun-
nallista SOTE uudistusta. Esiteltiin Keski-Suomen SOTE2020 – hanketta ja erityisesti lasten, per-
heiden ja lastensuojelun prosessia ja sen kehittämistä. Mika Lappalainen nosti esiin tärkeän sei-
kan: näyttöön perustuvien käytänteiden ja mallien lisäksi tulisi olla mahdollisuus innovatiivisuu-
teen ja luovuuteen. Vain sillä tavoin voidaan luoda jotain kokonaan uutta. 
 
6. Lasten ja perheiden palveluiden työryhmän missio, visio ja strategia 
Kerrattiin työryhmän kasaamiseen liittyneet painopisteet. Työryhmä rakentuu palveluiden kautta 
- edistävät ja ehkäisevät palvelut, korjaavat palvelut ja opetus, sekä kokemusasiantuntijuus ja 
koulutus-, tutkimus-, kehitystyö – huomioiden. 



 

  
Missio: 
Käytiin läpi työryhmän tehtävänkuvaa. Mietittiin, että yksi työryhmän päätehtävistä on tuottaa 
mahdollisimman laajasti tietoa Keski-Suomen lasten ja perheiden palveluiden nykytilan ongelma-
kohdista, mutta myös vahvuuksista sekä näyttöön perustuvista hyvistä ja toimivista malleista sekä 
käytänteistä. Lisäksi työryhmää kannattaa hyödyntää erilaisten vaihtoehtojen puntaroinnissa, 
esim. mietittäessä eksoten mallin toimivuutta Keski-Suomessa. 

  
Visio: 
Työryhmän tavoitteet ja yhteisen kuvan määrittely eli minne olemme menossa? Työryhmän ylei-
senä tavoitteena on pyrkimys hahmottaa ja muotoilla yhteinen tulevaisuuden näkymä lasten ja 
perheiden palveluprosessista Keski-Suomessa; minkälainen se voisi olla, minkälaista tavoitellaan? 

Tähän liittyen mietittiin työryhmän ”isoa tavoitetta”? Yhtenä mahdollisena tavoitteena nousi 
miettiä keinoja perheiden kotipalvelun kasvattamiseen ja lastensuojelutarpeen vähentämiseen. 
Päätöstä tavoitteista ei tehty, vaan asia jätettiin hautumaan. 

 
Strategia: 
Sisällöt ja työskentelytavat eli miten pääsemme tavoitteeseen? Esim. täydennämmekö työryh-
mää, vai perustammeko mahdollisia alatyöryhmiä? Kuntien hyvinvointikertomusten hyödyntämi-
nen nousi esille, samoin kuin kunnissa olevien työryhmien. Varsinaista päätöstä strategisista va-
linnoista tai painopisteistä ei tehty, vaan asia jätettiin hautumaan. 

 
7. Pienryhmä työskentelyä 
Puheenjohtaja jakoi työryhmän kolmeen pienryhmään, joissa jokaisessa mietittiin omaa kysymys-
tä:  

1. Arjen tuki: Kuinka peruspalveluilla tuetaan arjessa pärjäämistä? 
2. Erityinen tuki: Minkälaista eritystä tukea on peruspalveluihin ja per-

heiden arkeen? 
3. Palveluiden yhteensovittaminen: Miten mahdollistetaan integraatio 

sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden välillä, mutta myös sote-
palveluiden ja kuntiin jäävien palveluiden välillä? Mitä pitää ottaa 
huomioon, kuinka vältetään päällekkäisyydet?  
 

Ryhmätöiden purun lisäksi ryhmiltä kertyi runsaasti tuotosta paperiversiona. 
 

8. Muut mahdolliset asiat 
Muita asioita ei käyty. 

 
9. Seuraava työryhmän kokous 
10.3.2015 klo 12.30–15.30  
Jyväskylän Kristillinen opisto, Sulkulantie 28, 40520 JKL 
Puh. (014) 334 8000 ja www.jko.fi 

 
10. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen. 

 

http://www.jko.fi/

