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Keski-Suomen LAPE-yhteistyöryhmän kokous 10.12.2021 
 
 
Paikka ja aika:  
Teams-kokous ke 10.12.2021 klo 8.30-10.30 
 
Osallistujat: 
Liite 1. 
 
MUISTIO 
 
1. Kokouksen avaus:  

Marja Laurila avasi kokouksen klo 8.30. 
 

2. Edellisen kokouksen muistion läpikäyminen ja hyväksyminen 
Muistio hyväksyttiin. 
 

3. Keski-Suomen hyvinvointialueen valmistelu, Tiina Koponen (Liite 2) 
Hyvinvointialueen valmistelussa on parhaillaan nykytilan kartoitus käynnissä, 
kunnista kerätään volyymitietoja. Vuoden 2022 alussa käynnistyvät pienryhmät, 
joiden kautta työstetään palvelukuvauksia ja toimintamalleja. 
Sote-jaoston alle perustettu neljä alaryhmää: sairaalapalvelut, sote-keskuspalvelut, 
perheiden palvelut ja aikuisten kotiin vietävät ja asumispalvelut. Perheiden 
palveluiden puheenjohtajana toimii Päivi Kalilainen (Marja Laurila vpj.) ja sihteerinä 
ohjelmajohtaja Anu Pihl sote-hankkeesta.  
Alatyöryhmiä muodostetaan tarkempiin kokonaisuuksiin, kuten yksittäisiin 
palvelualoihin. Työskentelyssä on tarkoitus pitää kaikki organisaatiot mukana ja ajan 
tasalla, mitä tapahtuu. 
 
Kommentteja keskustelusta: 
Kommenttina esitetään kysymys, kuinka vaativat palvelut ja vaativien palveluiden 
asemoituminen nähdään hyvinvointialueella ja valmistelussa: Miten ajateltu 
esimerkiksi psykiatriset palvelut, vaativa lastensuojelu? Ei olla valmiita antamaan 
periksi, sairaalapalvelut ovat aluksi omanaan, mutta jatkossa varmasti osa 
kokonaisuutta. 
Entä tutkimus-, koulutus-, kehittämis- ja innovaatioasiat, missä mennään? TKKI-
asiakokonaisuuden edistäminen on kokonaan KSSHP:n strategia- ja 
kehittämisyksikössä, jatkossa kaikki TKKI-toiminta tulee olemaan samassa yksikössä. 
Entä onko palvelut ripoteltu ympäriinsä? Kaikki lastensuojelupalvelut tullaan 
kokoamaan suurempiin kokonaisuuksiin.  
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4. Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden kehittäminen Tulevaisuuden sote-keskus-
ohjelmassa ja tuleva kehittäminen, Hanna Hämäläinen ja Anu Piispanen (Liite 3) 
Hanna Hämäläinen ja Anu Piispanen esittelivät Tulevaisuuden sote-keskus-ohjelman 
lasten, nuorten ja perheiden palveluiden kehittämiskokonaisuuden ajankohtaisia asioita.   

 Perheiden OmaKS.fi –palvelun sisältötyöryhmät ovat käynnistyneet 
marraskuussa, Nuorten OmaKS.fi-palvelu käynnistyy tammikuussa 2022. 
Omanannyn rekrytointi käynnissä, työn on tavoite alkaa 2/2022 

 Perhekeskuskehittäminen aktiivisesti käynnissä ja perhekeskustoiminnan 
toimintasuunnitelman valmistelu käynnistyy. Myös perhekeskustoiminnan 
arvioinnin ja seurannan kehittäminen on käynnistetty ja tässä tehty yhteistyötä 
Pohjois-Savon kanssa. 

 Lapsiperheiden sosiaalihuollon palveluiden osalta työ on käynnissä 
palvelutarpeen arvioinnin ja perhetyön. Ohjauksen ja neuvonnan kehittämistyö 
käynnistyy vuoden 2022 alkupuolella.  

 Lapset puheeksi- ja IPC-menetelmäkoulutukset jatkuvat vuoden 2022 
kevätkaudella, seuraa ilmoituksia. Uutena käynnistyy Cool Kids-
menetelmäohjaus. 

 Huom! Tulevia tapahtumia: Lääkärityö osa perhekeskustoimintaa to 3.2.22 klo 
8.30-10.00; KYS-yhteistyöalueen maakuntien yhteistilaisuus, puhujina lääkärit 
Teemu Parpala Soitesta ja Sanni Pietilä Siunsotesta. 

 
5. Pienryhmäkeskustelu: Mihin Keski-Suomen lasten, nuorten ja perheiden 

kehittämisessä pitää jatkossa panostaa? 
 
Keskusteluissa nousi esille selkeästi seuraavat teemat: nepsy-asiat ja tuki (mm. 
nepsy-kuntoutus ja palvelukokonaisuus), lasten ja nuorten mielenterveyden tuen 
vahvistaminen perustasolla ja tuen tasainen jakautuminen sekä 
mielenterveysosaamisen vahvistaminen perustasolla. Perustason palveluiden 
saatavuuteen toivottiin panostusta koko hyvinvointialueella 
 

6. Muut asiat: Keski-Suomen LAPE-yhteistyöryhmän muistiot ja materiaalit löytyvät 
jatkossa Hyvaks.fi –sivulta kehittäminen-osion alaisuudesta.  
 

7. Seuraava LAPE-yhteistyöryhmän etäkokous ke 2.2.2022 klo 14.00-16.00 
 
 

Muistion kirjasi Hanna Hämäläinen. 

 
 

https://hyvaks.fi/kehittaminen/tulevaisuuden-sosiaali-ja-terveyskeskus-ohjelma/lapset-nuoret-ja-perheet/lape-yhteistyoryhma

