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Keski-Suomen LAPE-yhteistyöryhmän kokous 15.9.2021 
 
 
Paikka ja aika:  
Teams-kokous ke 15.9.21 klo 14.00-16.00 
 
Osallistujat: 
Liite 1. 
 
MUISTIO 
 
1. Kokouksen avaus:  

Marja Laurila avasi kokouksen klo 14.02. 
 

2. Edellisen kokouksen muistion läpikäyminen ja hyväksyminen 
 

3. Puheenjohtaja ja sihteeri 
 

Kokouksen puheenjohtajana toimii Marja Laurila, sihteerinä Hanna Hämäläinen.  
 

4. Tulevaisuuden sote-keskus-ohjelman täydennyshaku 

Hanna Hämäläinen ja Anu Piispanen esittelevät Tulsoten täydennyshakua (liite 2). Keskustelussa 

nousi esille, miten järjestöt huomioidaan täydennyshaussa esimerkiksi silloin, kun kyseessä on 

julkisen sektorin ja järjestön toteuttama työparityö perhekeskuksessa. Todettiin, että  

LAPE-ryhmän tehtävä on pohtia, miten lähdetään viemään asioita eteenpäin strategisesti ja 

miten lasten ja perheiden tukemista ja palveluita voisi viedä entistä paremmin eteenpäin. 

Liitteenä (liite 3) Padlet osallistujien kommentoinnista. 

 

5. Hyvinvointialueen valmistelu ja lasten, nuorten ja perheiden palvelut, Hanna Helaste, 

1.varapuheenjohtaja, Keski-Suomen hyvinvointialue, väliaikainen valmistelelutoimielin 

VATE:n työ on tiukkaan rajattua. VATE tekee välttämättömät tehtävät HV-alueen valmistelun 

osalta, jotta HV-alue pystyy siirtämään toiminnot alkavaksi vuoden 2023 alussa yhdelle 

järjestäjälle. Palvelut siirtyvät sellaisenaan hyvinvointialueelle.  

Yhteistyö, mitä tarvitaan kuntien ja mm. järjestöjen kanssa, paneudutaan yhdyspintajaostossa. 

Lisäksi on mm. sote-jaoston viranomaistehtäviin keskittyvä työryhmä, jota Tuija Koivisto vetää. 

LAPE-työryhmä on yhdyspintajaoston alatyöryhmänä, jossa työstetään sisältöasioita lasten, 

nuorten ja perheiden palveluiden osalta.  

Kansallisena työryhmänä käynnistyy pian mm. oppilashuollon työryhmä. Hanna Helaste 

osallistuu tähän. (Liite 4) 
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6. VIP-verkosto ja monialaiset yhteistyörakenteet KYS-yhteistyöalueella, ohjaava opettaja Katri 

Rinne, KYS-yhteistyöalue (Liite 5) 

VIP-verkostossa on alkanut uusi VIP-kausi. Käynnissä on sidosryhmätyö opetushallituksen ja 

Valteri-verkoston kanssa. Joka kuntaan on lähtenyt nimeämiskirje, jossa kuntia pyydetään 

nimeämään oppimisen tuen henkilö ja opiskeluhuollon henkilö nimettävä. VIPU-henkilöiden 

tehtävänä ovat välikappaleita ja tiedon välittäjinä kunnan ja VIP-verkoston välillä. VIP-verkoston 

sivuilla on koottu VIPU-henkilöt. Maakuntatapaamiset pidetty tänä syksynä. 

VAATU-työ: VAATU eli vaativan konsultaatio on tarkoitettu pidettäväksi silloin, kun oppilaan 

haasteet ovat niin suuria, että oman koulun ja alueen palveluiden kesken tarvitaan vielä erityistä 

tukea. Koulu ottaa yhteyttä VAATU-verkostoon. Dioilla kuvausta VAATU-konsultaation 

etenemisestä. 

Lisäksi käynnissä on VIP-teemaryhmät: 

- Toiminta-alueittain järjestettävä opetus 

- Sijoitetut lapset koulussa – opas 

- Käyttäytymisellään reagoivat lapset ja nuoret: toiminta suunnitteluvaiheessa 

 

Kommentit: 

VIP-alueryhmät: Raija Kattilakoski Muuramesta toimii KYS-alueryhmän puheenjohtaja; 

alueryhmän tehtävänä on ohjata VIPU-verkoston toimintaa. Esille nousi kysymys, miten 

väkivaltaa kohdanneet lapset näyttäytyvät VIP-verkostossa? 

Lastensuojelun monialaiseen Master-ryhmään voidaan pyytää tarvittaessa VAATU-toimijoita 

mukaan. 

Mieliniekka-koulutuksessa pureudutaan traumalasten kohtaamiseen sekä vanhempien 

tukemisen lapsen tuen. 

 

7. Seuraavat kokoukset 
Seuraava kokous ke 27.10.2021 klo 14-16, aiheena lastensuojelu ja OT-keskusasiat 

Joulukuun kokous pe 10.12.21 klo 8.30-10.30. Toiveena VATE:n ajankohtaisia terveisiä, katsaus 

Tulsoten täydennyshaun tilanteeseen sekä aluevaaliasiaa. Toiveena hybridikokous.  

 
Muistion kirjasi Hanna Hämäläinen. 


