Muistio
Aluejohtamisen koordinaatioryhmä
Järjestäytymiskokous
Aika ja paikka: 13.3.2019 Monkola, valtuustosali kello 9-10.45
Läsnä: Kiti Ikonen (pj), Anu Koivumäki, Taru Rahkama, Joni Paananen, Timo Hietaoja (poistui 10.00), Monica
Lemberg, Mervi Harvio-Jokiaho, Satu-Kristiina Hautamäki, Sari Saarinen, Lasse Aumala, Pirjo UutelaMorander, Liisa Saarniniemi, Leena Sandell, Merja Kuusimurto (kokoukseen 9.45), Maarit Lindman
(sihteeri)
Kutsulista:
kiti.ikonen@lohja.fi; anu.koivumaki@lohja.fi; taru.rahkama@lohja.fi; joni.paananen@lohja.fi;
timo.hietaoja@lohja.fi; monica.lemberg@lohja.fi; mervi.harvio-jokiaho@lohja.fi; satukristiina.hautamaki@lohja.fi; sari.saarinen@lohja.fi; liisa.saarniniemi@lohja.fi; leena.sandell@lohja.fi;
merja.kuusimurto@lohja.fi; eija.tommila@lohja.fi; merja.hukkanen@lohja.fi; pirjo.uutelamorander@edu.lohja.fi; lasse.aumala@lohja.fi; maarit.lindman@lohja.fi;
1. Järjestäytyminen
Kokous avattiin jaetun puheenjohtajuuden voimin (Kiti ja Anu). Todettiin läsnäolijat ja täydennettiin
osallistujalista. Perhekeskusten päällikkö Eija Tommila kutsutaan ryhmän jäseneksi.
2. Koordinaatioryhmän tehtävät ja sijoittuminen johtamisen rakenteisiin (liite)
-kokoonpanon tavoitteena kytkeä aluetyö vahvemmin johtamiseen. Lapehankkeen päättyessä
Lohjan laperyhmä päätetty aiemmasta suunnitelmasta poiketen lakkauttaa, tätä työtä koordinoi
tämä ryhmä. Alueille tammikuussa välitettyyn kyselyyn odotetaan vastauksia ryhmän tavoitteiden
asettamisen tueksi (kysymys alue-edustuksen tarpeellisuudesta laperyhmässä tarpeeton).
-keskustelua ryhmän nimestä osana kokonaisuutta, alue-käsitteen käytön kirjavuus ja
yhdenmukaistamisen tarve nousee esille. Selkeämpää työnjakoa alueryhmien ja johtoryhmien
välillä kaivataan. Vaikka alueet ovat erilaisia ominaispiirteineen, yhteisiä linjauksia alueiden
toiminnan ja asiakkaiden tasalaatuisen palvelun takaamiseksi tarvitaan.
-monitoimijaisen yhteistyön sujuvuuden varmistaminen rakenteissa oleellista. Lasten ja nuorten
mielenterveyden ohjaustyöryhmä Lohjan sairaanhoitopiirin alueella on kevään mittaan
käynnistymässä, tähän ryhmään linkkinä Maarit. Alueiden monitoimijainen yhteistyö tuo
järjestöjen, seurakuntien, yhdistysten sekä asiakkaiden äänen tähän ryhmään, tarvittaessa
kutsutaan ryhmään mukaan toimijoita (HUS psykiatria ja somatiikka, järjestöt, seurakunnat,
monitoimikeskus mm.). Ryhmän toivotaan muuttuvan funktion tarpeiden ja toimintaympäristön
mukaan, toimivuutta seurataan ja kehitetään edelleen.
- Huolimatta nykyisestä taloustilanteesta rakennetaan kestäviä toimintamalleja, tärkeää panostaa
alkumetreillä. Lasse tuo esiin verkostotyön laajentamisen alle kouluikäisten lasten ja perheiden
palveluista kouluikäisten ja nuorten palveluihin yhtenä rintamana.
-Painopiste hyvinvoinnin edistämisessä (”sivisote”). Johtoryhmien välinen tiedonsiirto
varmistettava, selkeä työnjako.
3. Aluejohtamisen ryhmässä koordinoitavia asioita
o

Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin edistäminen monitoimijaisessa yhteistyössä;
yhdenmukaiset raamit alueiden työskentelyn ja tiedolla johtamisen tukena

o

o

o
o
o

Palveluista tiedottaminen noussut kyselyissä kehittämistarpeeksi. Alueilla palvelukartta
laadittuna, ei kuitenkaan yhtenäistä pohjaa. Anu ehdottaa opiskelijatyönä tehtäväksi,
karttapohja intraan. Anu vie asiaa edelleen. Myös kiinnostus Koppariin virisi keskustelussa.
SIB-rahoitus. Johtoryhmä ohjaa, aluejohtajien koordinaatioryhmä koordinoi. SIB-kriteerit
ohjaa tätä hyvinvoinnin työtä isona sateenvarjona. Anu ehdottaa, että jokainen alue ottaa
asiakseen miettiä kriteerejä, jotka kootaan yhteen. Tähän päädyttiin. Asiakkaat ohjautuvat
prosessiin Lohjan ydinryhmän kautta. SIB-analyysi avaa asiaa alueiden työn tueksi.
Seuraavalla kerralla käydään läpi asiaa.
Haettavien hankkeiden strategiset linjaukset alueiden tarpeet huomioiden ja meneillään
olevista hankkeista/hauista tiedottaminen.
Merja esittelee oppisopimuskoulutuksen toista aaltoa. Keskustelussa päädyttiin alueen
sisäiseen ohjaukseen, liite sähköpostilla osallistujille.
Koko palvelualuetta koskevat kehittämisteemat, mm. rinnallakulkijuus ja myönteinen
tunnistaminen lasten, nuorten ja perheiden palveluissa.

4. Muistioiden tallentaminen ja seuraavat tapaamiset
-Tallennetaan driveen, josta linkitetään pedanettiin alueryhmien alle ”omana karvanaan” (takaa pääsyn
myös ”eduttomille”). Julkinen kansio.
-Kevään 2019 tapaamiset:
o
o
o
o

15.3. kello 10-12 Kaupunginhallituksen kokoushuone
5.4. kello 8-10 Routionmäki, Leena varaa tilan
3.5. kello 8-10 Riihi
7.6. kello 12-14 Kaupunginhallituksen kokoushuone

