
 

 

 

 

 

Lasten, nuorten ja perheiden palvelukokonaisuuden 

maakunnallinen johtoryhmä 2020–2021 

Työryhmän tavoitteet 

Etelä-Savon maakuntaan perustetun lasten, nuorten ja perheiden johtoryhmän tavoitteena on 

toimia johtamisen yhteistyörakenteena, jossa yhteen sovitetaan strategioita, toimintamalleja, 

perhekeskustoiminnan johtamista ja koordinointia, tuen ja palveluiden kokonaisuutta. Yhteistyöllä 

tavoitellaan palvelukokonaisuuteen liittyvien eri osa-alueiden kokonaisvaltaista yhteistä näkemystä 

ja linjauksia. Työryhmässä on nimetyt jäsenet kaikista lasten, nuorten ja perheiden kanssa 

toimijoista: maakunnan alueen sosiaali- ja terveyspalvelut, kuntien palvelut, järjestöt, seurakunta 

ja yritykset. Johtoryhmän jäsenyys on edustuksellinen ja jokainen jäsen edistää yhteisesti 

asetettuja tavoitteita omissa verkostoissaan. Työryhmän toiminta kytketään osaksi tulevan 

maakunnan valmistelua ja siinä otetaan kantaa lasten, nuorten ja perheiden 

palvelukokonaisuuteen liittyviin kysymyksiin. Johtoryhmä tukee ja jatkaa LAPE muutosohjelman 

aikana käynnistettyjä yhteisiä toimintamalleja ja sisältöjä osaksi uuden maakunnan toimintaa. 

Työryhmän tehtävät toimikaudelle 2020–2021 

 Tukea palveluiden integroitumista ja monitoimijuutta maakunnallisen 
perhekeskustoimintamallin mukaisesti. Edistää ja yhteen sovittavaa johtamista sekä 
palveluiden kehittämistä. 
 

 Vahvistaa lapsi- ja perhelähtöisen toimintakulttuurin mukaisia päätöksiä ja toimintaa, 
erityisesti lapsivaikutusten arviointia 

 

 Linjata ja sopia maakunnallisista yhteisistä toimintamalleista ja näyttöön perustuvista 
menetelmistä 
 

 Käsitellä keskeiset palvelukokonaisuuteen liittyvät asiakirjat ja esitykset ennen niiden 
siirtymistä kunnan ja maakunnan päätöksentekoon 
 

 Määritellä ja koota maakunnallisia palvelukokonaisuuteen liittyviä tiedon indikaattoreita ja 
strategisia suunnitelmia 
 

 Viedä tietoa ja lisätä ymmärrystä lasten, nuorten ja perheiden palvelukokonaisuudesta 
yhteistyöverkostoissa sekä maakunta- ja soteuudistuksessa 

 

Työryhmän jäsenet ja varajäsenet 

Liitetaulukko 

 

 



 

 

 

Organisaatio Jäsen Varajäsen Yhteystiedot 

Etelä-Savon sosiaali- ja 

terveyspalvelut Essote 

Satu Auvinen,  

perhe- ja 

sosiaalipalveluiden johtaja 

 

Johanna Will-Orava, 

lastensuojelun 

palvelupäällikkö 

Greta Jauhijärvi, 

perhepalvelupäällikkö, 

Essote 

satu.auvinen(at)essote.fi  

044 3512302 

Johanna.will-orava(at)essote.fi  

044 7542393 

greta.jauhijarvi(at)essote.fi   

040 359815 

Sote kehittämisohjelma Nimetään myöhemmin   

Itä-Savon sosiaali- ja 

terveyspalveluiden 

kuntayhtymä Sosteri 

Maija Tuominen, 

lastentautien ylilääkäri 

Marika Huupponen, johtava 

sosiaalityöntekijä 

maija.tuominen(at)sosteri.fi  

044 4173590 

marika.huupponen(at)sosteri.fi 

044 4174132 

Mikkelin kaupunki Seija Manninen, kasvatus- 

ja opetusjohtaja 

Virpi Siekkinen, 

sivistysjohtaja 

seija.manninen(at)mikkeli.fi 

044 7943010 

virpi.siekkinen(at)mikkeli.fi  

044 7943000 

Savonlinnan kaupunki Tuija Kauppinen, 

sivistysjohtaja 

Anna-Liisa Sairanen, 

varhaiskasvatuspäällikkö 

tuija.kauppinen(at)savonlinna.fi  

044 4174202 

anna-liisa.sairanen(at)savonlinna.fi  

044 4174303 

Pieksämäen kaupunki Milla Ryynänen 

vt tulosaluejohtaja/ 

perhepalvelut 

Timo Tarkiainen, 

opetusjohtaja Pieksämäki 

Seija Laitinen, 

lasten ja nuorten 

hyvinvointikoordinaattori 

milla.ryynanen(at)pieksamaki.fi 

040 5495520  

timo.tarkiainen(at)pieksamaki.fi   

044 588 2417 

seija.laitinen(at)pieksamaki.fi 

044 088 2470 

Pienten kuntien edustaja  

Enonkoski, Sulkava, 

Hirvensalmi, Pertunmaa, 

Puumala 

Sari Mäkeläinen, 

sivistystoimen johtaja - 

rehtori, Pertunmaa 

 sari.makelainen@pertunmaa.fi 

050 3895540 

Kuntien edustaja 2 Juva, 

Rantasalmi, 

Kangasniemi, 

Mäntyharju 

Anne Haakana, 

sivistysjohtaja Juva 

Mikko Nislin, vs. sivistys- ja 

hyvinvointijohtaja 

Kangasniemi 

anne.haakana(at)juva.fi 

0400 136170 

mikko.nislin(at)kangasniemi.fi 

040 5345785 

Järjestö Sirkku Mehtola, 

toiminnanjohtaja Viola ry 

Eila-Mari Väätäinen, 

järjestöpäällikkö MLL 

Järvi-Suomen piiri 

Anne Walden, 

toiminnanjohtaja MLL 

Järvi-Suomen piiri 

sirkku.mehtola(at)violary.fi 

044 5290088 

eila-mari.vaatainen(at)mll.fi 

050 3132 915  

anne.walden(at)mll.fi 

050 441 7904 

Seurakunta Lassi Suihkonen, 

Diakonian ja 

erityistyöalojen johtaja, 

Mikkelin 

tuomiokirkkoseurakunta 

Ulla Juntunen, johtava 

perheneuvoja, Savonlinnan 

srk 

 

lassi.suihkonen(at)evl.fi 

0400 143263 

ulla.juntunen(at)evl.fi 

044 7768062 

Yrittäjien edustus Heli Peltola, 
toimitusjohtaja, 
Geriwell oy 

Niina Kuuva, aluejohtaja 
Etelä-Savon yrittäjät 

heli.peltola(at)geriwell.fi 
044 726 2801 
niina.kuuva(at)yrittajat.fi 
040 731 1686 

Etelä-Savo 

perhekeskustoiminta 

Essote 

perhekeskuskoordinaat-

tori Hanna Kokkonen 

 

Etelä-Savossa 

perhekeskuskoordinointia 

tekevät työntekijät  

                  

hanna.kokkonen(at)essote.fi 

040 359 8519 
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