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Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen alueellinen 

hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ryhmä / muistio 
 

Aika 29.8.22 klo 13.30–16.00 

Paikka Nurmijärven kunnantalo, valtuustosali 

Läsnäolijat  
Hyteas 

Keusote 

Kristiina Kariniemi-Örmälä  

Laura Busi, siht. 

Marjut Suo, etänä 

Tero Seitsonen 

Olli Laiho 

Leena Säkäjärvi  

Marjaana Siponen 

Leena Kurki-Kangas  

Johanna Tervanen 

  

 Kunnat 

Panu Isotalo, Hyvinkää (varajäsen 

Taivi Toikka) 

Kirsi-Marja Karjalainen, Järvenpää 

(varajäsen Anne Honkanen) 

Vuokko Leirimaa, Mäntsälä 

Malla Parkkonen, Mäntsälä 

Kaisa Laine, Nurmijärvi 

Heidi Hagman, Tuusula 

Jari Wäre, Pornainen 

 

Pela 

Anette Aschan  

(varajäsen Sanna Nordman) 

 

Oppilaitos 

Sari Heikkinen 

 

Kela, TE-keskus, 

 

Järjestöneuvottelukunta 

Kaarina Wilskman 

Saana Sandolm

 

  

Kokouksen avaus, läsnäolijoiden toteaminen ja esittäytyminen 
 

Kokouskäytänteet ja muistion hyväksyminen 
 

• Vakioitu asialista.  

• Rakenteellinen asialistaan kirjaus – Sovittiin, että jäsenet tuovat kokouksessa käsiteltävät 
asiat listalle valmiiksi kirjattuna. Asialistat avataan viikkoa ennen kokousta aluehyten 
Teamsryhmän kokousmateriaaleihin. Kokouksen sihteeri kirjaa muistioon kokouksen 
aikana sovitut asiat. Jäsenet voivat käydä tekemässä korjauksia omalta osaltaan tunti 
kokouksen jälkeen. Tämän jälkeen muistio on valmis ja viedään verkkosivuille. Huom! 
saavutettavuus https://www.saavutettavuusvaatimukset.fi/ 

 

Käsiteltävät aiheet 
 

• Alueellisen lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyn suunnitelman 2022–2025 esittely 
 
Tero Seitsonen esitteli alueellisen lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyn suunnitelmaa. 
Liite 1. Suunnitelma hyväksyttiin yhtymän hallituksessa 23.8.2022 ja se menee syyskuussa 
valtuuston käsittelyyn. Alueellisen lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyn suunnitelman 

https://www.saavutettavuusvaatimukset.fi/
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avulla ohjataan, johdetaan ja kehitetään lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyyn liittyvää 
työtä Keski-Uudenmaan alueella. Suunnitelman keskeisenä tavoitteena on luoda ja ottaa 
käyttöön Keski-Uudenmaan alueellinen toimintamalli lähisuhde- ja perheväkivallan 
ehkäisyyn. Keskeisinä toimenpiteinä ovat eri toimijoiden yhteiset koulutukset, ajantasainen 
viestintä ja yhteiset työmenetelmät. Yhtenä konkreettisena työmenetelmänä on alueellisen 
MARAK (Moniammatillinen riskin arviointi ja auttaminen) -työryhmän toiminnan 
aloittaminen Keski-Uudellamaalla syksyn 2022 aikana. Keskeisiä seurannan ja arvioinnin 
kohteita on lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyn tilanne, palvelujärjestelmän toimivuus ja 
toimintaympäristön tilanne sekä suunnitelman tavoitteiden toteutuminen. Suunnitelmaa on 
ollut tekemässä monialainen työryhmä. 
 
Keskustelua: 

o Tämä koulutus olisi hyvä olla pakollinen koko Keusoten henkilöstölle 
o Kuntalaistason viestinnässä voisi hyödyntää teemaviikkoa oranssit päivät, 25.11–

10.12. https://unwomen.fi/osallistu/oranssit-paivat-ilmoittaudu-vapaaehtoiseksi/  
Tätä viikkoa varten voisi valmistella viestintämateriaalia.  
 

• Alueellisen ehkäisevän päihde- ja riippuvuustyön suunnitelman 2022–2025 esittely 
 
Kristiina Kariniemi-Örmälä esitteli alueellisen ehkäisevän päihde- ja riippuvuustyön 
suunnitelman. Liite 2. Päätöksenteon prosessi vastaava kuin lähisuhde- ja perheväkivallan 
ehkäisyn suunnitelmassa. Ehkäisevä päihdetyö on osa terveyden ja hyvinvoinnin 
edistämistä ja sen tavoitteena on kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja. Suunnitelman 
tavoitteena on ehkäistä ja vähentää päihteiden käytön aiheuttamia haittoja niin päihteiden 
käyttäjille, heidän läheisilleen kuin yhteiskunnalle.  Suunnitelman toimenpiteiden kautta 
lisätään myös ymmärrystä päihteiden käytöstä, niihin liittyvistä ilmiöistä sekä edistetään 
perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista päihteisiin liittyvissä asioissa. Ehkäisevää 
päihdetyötä tekevät viranomaiset, järjestöt, yritykset ja yhteisöt. 
 
Suunnitelmassa on tunnistettu alueelliset ennaltaehkäisevät toimenpiteet ja ne vakioidaan 
osaksi kuntien, järjestöjen ja seurakuntien kanssa tehtävää yhteistyötä. Toimenpiteet 
kattavat alueellisesti kaikki ikäryhmät huomioiden mahdolliset erityistarpeet. 
   
Hyvinvointialueelle siirryttäessä viedään painotusta raskaista palveluista ennakoivaan ja 
ehkäisevään työhön, vahvistetaan palveluiden monialaisuutta ja yhteen toimivuutta sekä 
pyritään hillitsemään kustannusten nousua. 
 

o Keskusteltiin kuntakorttien täytön aikataulusta. Työstetään kuntakohtaisesti asiaa 
syksystä alkaen. 

o Pohdittiin, onko sote-hanketyöntekijät tietoisia tästä suunnitelmasta. Kristiina 
varmistaa vielä, että tieto on kulkenut riittävästi.  

o Keskusteltiin siitä, että jatkossa olisi tärkeää synkronoida hyvinvointialueen ja 
kuntien aikatauluja 
 

• Yhdyspintojen organisaation ja toimintamallin esittelymateriaali ja nimeämispyynnöt 
kuntiin  
Kristiina esitti esittelymateriaalin (liite 3) 

o Kristiina lisää vielä Lape-ryhmän jäseniin: Senja Liikonen / järjestöt 
o Päivitetty osallisuusohjelma päätöksentekoon vuoden vaihteen jälkeen 
o Kuntiin lähtee kirjaamon kautta yhdyspintaryhmän jäsenille (+kunnan johtajat ja 

kansliapäälliköt) materiaali ja vahvistamispyynnöt nimeämisille.  

https://unwomen.fi/osallistu/oranssit-paivat-ilmoittaudu-vapaaehtoiseksi/
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• Alueen johdon foorumi 17.11.2022 valmistelun tilanne 

Heidi Hagman ja Tero Seitsonen kertoi alueen johdon foorumin valmistelun tilanteesta. 

(Liite 4)  

o Jäsenet varmistavat oman organisaationsa osalta paikalle kutsuttavien johtajien 
kalentereihin varaukset. Keusote lähettää alustavan kutsun eteenpäin jaettavaksi. 

o Voisiko ratkoa jotain konkreettista teemaa? Vahvistetaan työpajan suunnittelua 
tämän ryhmän jäsenillä. 

o Saana Sandholm kertoi lyhyesti Järjestöneuvottelukunnasta (Liite 5)  
▪ Järjestöneuvottelukunta on tekemässä Osallisuusopasta 

Seuraavat kokousajankohdat 
 

• Ma 3.10. klo 14.16 

 

 
Liitteet Liitteet lisätään kokouskansioon 
 
Jakelu Aluehyte Teams -ryhmän jäsenet 
 
Tiedoksi 
 

 


