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Keski-Suomen LAPE-yhteistyöryhmän kokous 2.2.2022 
 
 
Paikka ja aika:  
Teams-kokous ke 2.2.2022 klo 14.00-16.00 
 
Osallistujat: 
Liite 1. 
 
MUISTIO 
 

1. Kokouksen avaus:  
Marja Laurila avasi kokouksen klo 14.00. 

 
2. Edellisen kokouksen muistion läpikäyminen ja hyväksyminen 

Muistio hyväksyttiin. 
 
3. Yleiset tiedotettavat asiat: 

Tulevaisuuden sote-keskus-hankkeessa on aloittanut ja aloittamassa uusi 
hanketyötekijöitä. Tiina Salomaa on aloittanut 1.2.22 lasten ja nuorten 
mielenterveys- ja päihdepalveluiden kehittäjätyöntekijänä. Hanna Mäkiaho on 
aloittanut 1.2.22 digitaalisen ohjauksen ja neuvonnan osion kehittäjätyöntekijänä. 
Tulevaisuuden sote-keskus-ohjelman henkilöstörakennetta on myös muokattu, 
tarkempi kuvaus dialla (Liite 2).  
Tiedoksi: To 3.2.22 pidetään Lääkärityö perhekeskuksessa-webinaari.  
 

4. Katsaus Keski-Suomen alueen hyvinvointialueen valmistelun tilanteeseen 
perheiden integraatioryhmän ja toimintamalliryhmien työn näkökulmasta ja 
työn etenemisestä,  

 Perhepalveluiden integraatioryhmä: 

 Perheiden palveluiden integraatioryhmän puheenjohtaja Päivi Kalilainen 
esitteli integraatioryhmän kevään työskentelysuunnitelmaa. 
Työskentelyssä kuvataan kaikki sosiaali- ja terveyspalvelut, palveluissa 
olevat toimintamalli ja tunnistetaan eroavaisuudet sekä kuvataan 
keskeiset yhdyspinnat. Työskentelyn loppupuolella loppukeväästä 
tehdään muutos- ja valmennussuunnitelmaa syksylle 2022. 
Integraatioryhmän alla työskentelee useita toimintamalliryhmiä, joiden 
vastuulla kuvattu työskentely on. (Liite 3) 

 Perhekeskustoiminnan toimintasuunnitelma: 
Anu Piispanen esitteli Keski-Suomen perhekeskustoimintasuunnitelman 
valmistelun käynnistämistä. Työryhmä on yksi integraatiotyöryhmän 



 

 2 

 

alaisista työryhmistä. Tavoitteena on vuoden 2022 aikana luoda Keski-
Suomeen perhekeskustoiminnan toimintasuunnitelma. (Liite 4) 

 Keskustelua: Palveluprosessien kuvausta pidetään tärkeänä, jotta lapsi 
tulee nähdyksi palveluprosessissa. Järjestöjen mukana oloa 
hyvinvointialueen valmistelussa pidetään tärkeänä ja järjestöt haluavat 
mukaan valmisteluun. Miten järjestöt voivat olla mukana tässä vaiheessa 
valmistelua? Järjestöjen osallistuminen nähdään merkityksellisenä siinä 
vaiheessa, kun palvelutoiminnan kuvauksissa työstetään 
integraatiovaihetta. Integraatiovaiheen työskentelyllä ja tulevilla 
palvelukuvauksilla on oleellinen merkitys sen kannalta, että jatkossakin 
tuoteta palveluita siiloista, vaan palveluketjut saadaan saumattomiksi. 
Järjestöjä myös kiinnostaa, miten ilmiöpohjaisia asiakokonaisuuksia, 
kuten väkivalta-auttamista, valmistellaan Keski-Suomessa ja miten tässä 
voisi ottaa mukaan järjestötoimijoiden asiantuntijuutta.  

 Osaamis- ja tukikeskustoiminnan hankerahoitus: Keski-Suomi on 
mukana yhteistyöalueen OT-keskuskehittämisessä. YT-alue on saanut 
rahoituksen vuosille 2022-23 OT-keskuskehittämiseen. Keski-Suomeen 
tulee oma OT-koordinaattori, jonka tehtävänä on edistää OT-
keskuskehittämistä ja tarkemmin mm. monialaisten konsultaatiomallien 
juurruttaminen ja integratiivisen osaamisen vahvistaminen vaativissa 
asiakastilanteissa. (Liite 5) 

 
5. Muut ajankohtaiset asiat Tulevaisuuden sote-keskus-ohjelman lasten, nuorten 

ja perheiden palvelukokonaisuuteen liittyen, Hanna Hämäläinen 

 Tulevaisuuden sote-keskus-ohjelmaan lasten, nuorten ja perheiden 
palvelukokonaisuuden uudet työntekijöiden esittäytyvät 

 Lapsivaikutusten arvioinnin käynnistäminen osana hyvinvointialueen 
valmistelua 

 Keski-Suomen LNP-kehittäjätyöntekijät ovat valmistelleet LAVA:n 
mahdollista toteuttamista yhdessä Lastensuojelun keskusliiton Ira 
Custodion kanssa. LAVA:n valmistelu osana hyvinvointialueen 
valmistelua nähtiin tärkeänä ja kiinnostavana asiakokonaisuutena. 
Toiveena esitettiin konkreettisia kokeiluja, esimerkkinä, että LAVA:n 
keskiössä olisi nuorten mielenterveyspalveluiden vahvistaminen. 

 Keskustelua: LAVA:n tekeminen nähdään tärkeänä, mutta ehdotetaan, 
että LAVA kohdistuisi joihin tiettyihin osa-alueisiin valmistelussa, 
esimerkiksi lasten ja nuorten mielenterveyteen liittyviin asioihin. samaan 
yhteyteen nostetaan esille, että lapsibudjetointi on hyvä pitää esillä ja 
edistää asiaa hyvinvointialueen valmistelu huomioiden.  

 
6. Suomen kestävän kasvun ohjelma = RRF-haku 

 Kestävän kasvun ohjelmalla pilari 4:n tavoitteena on sosiaali- ja 
terveydenhuollon palvelujen saatavuuden vahvistaminen ja 
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kustannusvaikuttavuuden lisääminen. Yhtenä hanketyön kohderyhmänä 
pitää olla haavoittuvassa asemassa olevat nuoret.  

 Pääkärki hankehaussa Keski-Suomessa on OmaKS.fi - palveluiden 
laajentumisen valmistelu ja toteutus koko hyvinvointialueelle. Lisäksi 
hankeen sisällöksi valmisteellaan hoidon ja palvelutarpeen arvioinnin 
keskuksen toiminnan suunnittelua ja käynnistämistä sekä oppimis-sote-
keskuksen perustamista. 

 Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden osalta hankeaihiona ovat mm. 
lasten ja nuorten mielen hyvinvointia tukevan valmennuksen 
(Mieliniekka) jatkaminen ja levittäminen, lapsiperhepalveluiden 
vahvistaminen osana OmaKS.fi - palvelua sekä nuorisopsykiatrisen 
virtuaaliosastohoidon kehittäminen.  

 Hankehaku päättyy 18.2.2022, rahoitus on käytössä syksystä 2022 
alkaen. Vuoden 2022 tehdään suunnittelutyötä vuosien 2023-25 ajalle.  
 

7. Muut asiat 

 Keski-Suomen LAPE-yhteistyöryhmän tiedot, kokousmuistiot ja muut 
materiaalit löytyvät jatkossa hyvaks.fi-sivuilta LAPE-ryhmän kohdalta.  
 

8. Seuraava kokous 

 Seuraava LAPE-yhteistyöryhmän kokous pidetään ke 6.4.2022 klo 14.00-
16.00. 

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

