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Keski-Suomen SOTE2020 -hankkeen lasten ja perheiden palveluiden työryhmän kokous 4 / 2015 
 
 
Aika Tiistai 8.12.2015 klo 13.00–16.00 
 
Paikka VIHERLANDIA, kokoustila Viherniekka 

Kammintie 6, 40520 Jyväskylä 
 
Läsnä Virve Hongisto, Niina Huttunen, Päivi Kalilainen, Minna Pajala, Saara Keränen, 

Oskari Kivelä, Tanja Pihlaja, Elisa Jaatinen (sihteeri), Jari Kunelius, Mika Lappalai-
nen, Tiina Mankonen, Minna Nättinen, Petri Oinonen (puheenjohtaja), Sari Paa-
nanen, Ulla Pietiläinen-Söderholm, Paula Pollari-Urrio, Tuuli Rissanen, Annemari 
Sinikorpi, Anne Savolin, Maija Sysmäläinen, Anne Toivonen, Katja Viisanen, Tella 
Vuolle-Oranen 

 
1) Kokouksen avaus 
Petri Oinonen avasi kokouksen kello 13.00 ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi. 

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

 
3) Lasten ja perheiden työryhmän järjestäytyminen – puheenjohtajan ja sih-

teerin valinta 
Valittiin työryhmän puheenjohtajaksi Petri Oinonen. Valittiin työryhmän sihtee-
riksi Elisa Jaatinen. 

 
4) Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi, kokouksen aikatau-

lu 
Hyväksyttiin esityslistaan tehdyt muutokset liittyen kohtaa 8. Sovittiin, että pien-
ryhmätyöskentelyn sijasta käydään keskustelua yhdessä. Hyväksyttiin uusi esitys-
lista kokouksen työjärjestykseksi. 

 
5) Edellisen kokouksen muistion läpikäyminen sekä päätösten toteaminen 
Käytiin läpi edellisen kokouksen muistio. Todettiin, ettei edellisessä kokouksessa 
tehty varsinaisia päätöksiä. Oltiin tyytyväisiä työskentelyyn ja käytyyn keskuste-
luun, jonka pohjalta saatiin arvokkaita näkemyksiä erityisesti perhekeskusmalliin 
Keski-Suomessa. Petri lähetti koosteen STM:n ja THL:n lasten, nuorten ja perhei-
den vastaaville henkilöille. 

 
6) STM:n KÄRKIHANKE 3 Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman tämän 

hetkinen tilanne 
Petri Oinonen johdatteli päivän aiheeseen esittelemällä sote uudistuksen myötä 
tulevaa uutta, kolmiportaista hallintorakennetta. Tämän jälkeen käytiin läpi kun-
tien, itsehallintoalueiden ja valtion välistä työnjakoa uudistuksen jälkeen.  
 
Petri kertoi STM:n kärkihanke 3:n, lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman oh-
jausryhmän tavoitteista ja lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman toteutta-
misesta. Petri kertoi Kärkihanke 3:n olevan laaja kokonaisuus, johon kuuluu usei-
ta asiasisältöjä. Osallistujat saivat erityisesti kuulla kärkihanke 3:n ohjausryhmän 
näkemyksiä matalan kynnyksen perhekeskuksista, sekä kuvauksen erityisen tuen 
ja avun tarpeessa oleville, vaikeasti oireileville ja nuorille suunnatuista osaamis- ja 
tukikeskuksista.  

 



 
7) Keski-Suomen SOTE2020 -hankkeen lasten, nuorten ja perheiden prosessin 

pilottien tämän hetkinen tilanne 
 
Ratkaisumalleja 
Keski-Suomi: 
Petri esitteli kertauksena Keski-Suomen SOTE2020-hankkeen luoman palvelumal-
lin, jota aikaisemmissa kokouksissa on esitetty. Näyttäisi, että malli on myös poh-
jana STM:n kärkihanke 3:ssa. Aikaisemmassa kokouksessa esitetty suunnitelma 
Keski-Suomen lasten, nuorten ja perheiden palvelumallin kehittämisestä etenee 
ja sitä on entisestään tarkennettu. Pohdittiin, että Kärkihankkeiden käynnistä-
misavustuksilla voisi olla mahdollista jatkaa nyt aloitettua työtä. Esille tuli myös 
palveluohjausjärjestelmä jota hankkeessa Anu Pihl vei ansiokkaasti eteenpäin. 
Todettiin palveluohjauksen korostuvan jatkossa. Lisäksi Petri kävi läpi PILOTTI 1 – 
Perhekeskusmallia ja PILOTTI 2 – Perhekeskusmallia. 
 
Yhdessä pohdittiin muun muassa sitä millä tasoilla (lähipalvelut, SOTE lähipalve-
lut, seudulliset SOTE palvelut, SOTE erityispalvelut) perhekeskukset voisivat toi-
mia ja miten olisi järkevä organisoida lasten, nuorten ja perheiden palveluja tule-
vaisuudessa. 

 
Kokouksessa käytiin keskustelua muun muassa siitä kenelle perhekeskus on 
suunnattu sekä mitä palveluja ja toimintoja perhekeskus tarjoaa. Yhdessä pohdit-
tiin myös sitä voisiko perhekeskus olla joko fyysinen tila – jolloin palvelut olisivat 
niin sanotusti saman katon alla – tai verkostomainen toimintatapa. Keskustelussa 
tuotiin esille esimerkkinä Jyväskylä, joka on tehnyt strategisen suunnitelman yh-
teisestä perhekeskuksesta ja hakenut perhekeskukselle yhteistä tilaa, jossa toi-
mia. Keskustelussa nousi esille, että perhekeskuksia tai osaamis- ja tukikeskusta 
suunniteltaessa yhteisillä tiloilla on vaikutusta. Esitettiin, että yhteisissä tiloissa 
yhteistyö tiivistyy ja on mahdollista luoda uusia työmalleja. Yhteiset tilat voivat li-
sätä tietoisuutta, kun tiedetään enemmän toisista toimijoista. 
 
Lisäksi keskustelua herätti koulujen asema palveluja suunniteltaessa. Yhdessä 
mietittiin mahdollisuudesta suunnitella koulujen lähelle palveluja. Todettiin, että 
on hyvä asia saada palveluja mahdollisimman lähelle kouluja, ja siten myös lähel-
le palveluja tarvitsevia lapsia ja perheitä. Toisaalta kun suunnitellaan palveluja 
koulujen läheisyyteen, täytyy sitä tarkastella paikkakuntakohtaisesti. Esimeriksi 
Keski-Suomessa on sekä suuria että hyvin pieniä alueita ja kouluja. Useimmilla 
alueilla ja kouluilla ei välttämättä ole tarvittavia tiloja järjestää opetuksen ulko-
puolisia palveluja. 
 
Alueellisten osaamis- ja tukikeskusten sijainnit ja määrät herättivät pohdintaa. 
Perustetaanko Keski-Suomeen oma alueellinen tuki- ja osaamiskeskus erityisen 
tuen ja avun tarpeessa oleville, vaikeasti oireileville lapsille ja nuorille? Keskuste-
lua käytiin mahdollisuudesta, jos lähin osaamis- ja tukikeskus perustettaisi Kuopi-
oon. Kuinka tällöin tapahtuisi mahdollinen konsultointi, jos konsultoitava on eri-
paikassa? Ketkä toimijat ovat samojen seinien sisällä? Vahvistaisiko Kuopiossa si-
jaitseva osaamis- ja tukikeskus ”lähettämistä”? Pohdittiin myös miten tutkimus, 
kehittäminen sekä koulutus ovat mukana? Missä osaamista voidaan kehittää? Li-
säksi tuotiin esille EVA-yksikkö (erityisen vaikeahoitoisten alaikäisten psykiatrinen 
tutkimus- ja hoitoyksikkö Tampereen yliopistollisen sairaalan alaisuudessa) ja 
NEVA-yksikkö (Kuopiossa Niuvanniemen sairaalan erityisen vaikeahoitoisten ala-
ikäisten tutkimus ja hoito-osasto), jonka kaltaisia palveluja tulisi puolestaan kes-
kittää. 

 
8) Muut mahdolliset asiat 
- Maanantaina 11.1.2016 on Kuntaliiton järjestämä Kick off -tilaisuus Kuntata-

lolla Helsingissä. (tarkemmat tiedot liitteenä) 



 
 
9) Seuraavan työryhmän kokous, jatkosta sopiminen 
Seuraava kokous pidetään aikaisemman suunnitelman mukaisesti: 
- tiistaina 16.2.2016 klo 13–16.00 

Kokouspaikka tarkennetaan myöhemmin. 
 

10) Kokouksen päättäminen  
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15.30. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
JAKELU 
 
Keski-Suomen SOTE2020-hankkeen Lasten ja perheiden työryhmän jäsenet: 
1. Ahokas, Minna, Jyväskylän Ammattikoulu (Lähihoitajat) 
2. Alarmo, Tea, varahenkilönä Hintikka, Eeva, Oppilashuolto (JKL) 
3. Halttunen-Vierimaa, Leena Terveyskeskuspsykologi, varahenkilönä Mari Simpanen (Saarikka) 
4. Harjula, Annukka, Koulutettu kokemusasiantuntija (KSSHP) 
5. Hienola, Elina, Maahanmuuttopalvelut (JKL) 
6. Hongisto, Virve, Psykososiaaliset palvelut (JKL) 
7. Huovinen, Anu, Järjestötoiminta (Pelastakaa Lapset ry) 
8. Huttunen, Niina, Neuvola (JKL) 
9. Impola, Tiina, YTHS  
10. Jukkala, Harri, Ehkäisevä päihdetyö (EHYT) 
11. Juntunen, Marko, Päihdepalvelut (Sovatek) 
12. Kakkonen, Hanna, Nuorisopsykiatria (KSSHP) 
13. Kalilainen, Päivi, Perheiden ennaltaehkäisevät sosiaali- ja terveyspalvelut (JKL) 
14. Karimäki, Ari, Kulttuuri- ja liikuntapalvelut, varahenkilönä Mari Aholainen (JKL) 
15. Katajamäki, Hanna, Nuorisotyö (JKL) 
16. Kauppinen, Raija, Varhaiskasvatus, varahenkilönä Minna Pajala (JKL)  
17. Keränen, Saara, Lastensuojelun avohuolto (JKL) 
18. Kivelä, Oskari, JUKO  
19. Kokkonen, Veera, Nuorten ääni Keski-Suomessa (Konnevesi) 
20. Parkkali, Ritva, Seurakunnan lapsi ja perhetyö (Jyväskylän ev.lut.srk) 
21. Pihlaja, Tanja, Lasten ja nuorten laitokset ja ammatillinen perhehoito (Pienkoti Aura) 
22. Korpela, Merja, Vammaispalvelut, varahenkilönä Aulikki Pärnänen (JKL) 
23. Kosunen, Kari, Vapaa-aikapalvelut (Joutsa) 
24. Kunelius, Jari, Perusopetus (Viitasaari) 
25. Lankinen, Vesa, Lastensuojelun sijaishuolto ja avotyö (JKL) 
26. Lappalainen, Mika, Perheneuvola (Äänekoski) 
27. Leivonen, Kukka-Maaria, Suun terveydenhuolto (JKL) 
28. Mankonen, Tiina, Sosiaalityö (Saarikka) 
29. Mattila, Samuli, Nuorten ääni Keski-Suomessa (Uurainen) 
30. Nieminen, Niina, Lasten kuntoutus, varahenkilönä Arja Nuolioja (JKL) 
31. Niinilampi, Hanna, Perhetyö (Keuruu) 
32. Nättinen, Minna, Lastenpsykiatria (KSSHP) 
33. Paananen, Sari, Perheneuvolan lapsiperheiden kotipalvelu (JKL) 
34. Paavilainen, Päivi, Lastensuojelun avohuolto (Laukaa) 
35. Peltokoski, Jaana, Keskussairaalan lastenosasto (KSSHP) 
36. Peuha, Kaisa, Työllisyyspalvelut (JKL) 
37. Pietiläinen-Söderholm, Ulla, JYTY 
38. Pirttijärvi, Mirja, Mielenterveyspalvelut (KSSHP) 
39. Pollari, Jaana, TEHY varahenkilönä Sari Puikkonen 
40. Pollari-Urrio, Paula, Lastensuojelun sijaishuolto (Keski-Suomen sijaishuoltoyksikkö) 
41. Rissanen, Tuuli, Etsivä nuorisotyö (Hankasalmi) 
42. Sinikorpi, Annemari, Järjestötoiminta (MLL) 
43. Soanjärvi, Katariina, Nuoriso- ja järjestötyö (HUMAK) 
44. Sysmäläinen, Maija, Varhaiskasvatus (Laukaa) 
45. Toivonen, Anne, Nuorisopsykiatria (KSSHP) 
46. Viisanen, Katja, Opiskeluterveydenhuolto (JKL) 
47. Vuolle-Oranen, Tella, Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta (JKL) 
 
Keski-Suomen SOTE2020-hanketyöryhmä: 
48. Marja Heikkilä 
49. Riitta Pylvänen 
50. Päivi Koikkalainen 
51. Tuija Koivisto 
 



 
Keski-Suomen SOTE2020-hankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja: 
52. Silja Ässämäki 


