
 
Kärkihanke 3 hankehakemuksen valmistelu    Muistio 20.6.2016 

     
 
 KESKI-SUOMEN KÄRKIHANKEHAKEMUKSEN TYÖRUKKASKOKOUS 
 
Aika Maanantai 20.6.2016 klo 10.00–12.00 
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Läsnä:  Pia Lahtinen, Ulla Kuittu, Minna Nättinen, Tanja Pihlaja, Tuija Rasinen, Päi-

vi Kalilainen, Anne Seppälä, Tiina Mankonen (osan aikaa), Päivi Koikkalai-
nen, Eeva Hintikka, Janne Mäntynen (osan aikaa) ja Petri Oinonen 

 
 

1. Kokouksen avaus  
Petri Oinonen avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleeksi. 
 

2. Läsnäolijoiden toteaminen 
Todettiin läsnäolijat ja kierrätettiin nimilista 
 

3. Työryhmän järjestäytyminen - puheenjohtajan ja sihteerin valinta 
Valittiin puheenjohtajaksi Päivi Kalilainen ja sihteeriksi Petri Oinonen. 
 

4. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi, kokouksen ai-
kataulu 
Hyväksyttiin esityslista. 
 

5. Käynnistämisavustusten periaatteet 
Valtionavustusten haku käynnistyy syyskuussa ja kestää lokakuun lop-
puun asti. Muutostyöltä edellytetään vahvaa linkittymistä Lape-hankkeen 
tavoitteisiin ja toimeenpanosuunnitelmaan. Valtionavustusta voidaan 
myöntää vain sisällöltään Lape-kärkihankkeen toimeenpanosuunnitel-
man mukaiseen kehittämistyöhön ja pilotointiin. Muutostyö tulee toteut-
taa:  
- alueellisesti laajana eli mukana on koko maakunnan tai ainakin lähes 

koko maakunnan kunnat 
- monitoimijaisesti eli mielellään mukana kuntia, järjestöjä, seurakun-

tia, yksityisiä toimijoita 
- hallinnonalojen rajat ylittäen ja pohjustaen kunta-maakunta – suju-

vaa yhteistyötä tulevaisuudessa 
- Niin että lapset, nuoret ja heidän vanhempansa ovat mukana kehit-

tämistyössä  
Kunnille ja kuntayhtymille myönnettävä valtionavustus voi olla enintään 
80 % valtionavustukseen oikeuttavista kustannuksista. Yrityksille ja järjes-
töille valtionavustus voi olla 40–60% riippuen yrityksen/järjestön koosta. 
 
Jokaiseen maakuntaan, joka muodostaa LAPE -yhteistyörakenteen, palka-
taan kärkihankkeen toimikauden ajaksi 2016–2018 muutosagentti. Palk-
kaamiselle kärkihanke myöntää 100 % rahoituksen. Tavoite on, että muu-
tosagentti voisi aloittaa työnsä syys-lokakuussa 2016. Muutosagentin va-
linnasta vastaa maakunnan Lape-ryhmä, joiden oletetaan olevan valmiita 



 

syyskuussa 2016. Maakunnallisissa Lape ryhmissä on edustus alueen 
kunnista, sairaanhoitopiiristä, järjestökentästä, oppilaitoksista, osaamis-
keskuksesta, seurakunnista ym. oleellisista tahoista. Ryhmän tehtävänä 
on ohjata, koordinoida, tukea ja arvioida alueen Lape-muutostyötä. 
Ryhmä toimii vuoropuhelussa maakunnan SOTE-valmistelun sekä muiden 
kärkihankkeiden kanssa, sekä valtakunnallisen Lape-muutostyön kanssa. 
 
Keski-Suomen Lape-ryhmän perustaminen on ollut ensimmäisen kerran 
esillä palvelutuotantoryhmän kokouksessa 19.5.2016. Tavoitteena on, et-
tä palvelutuotantoryhmän kokouksessa 18.8.2016 ryhmä olisi alustavasti 
tiedossa ja syyskuussa toiminnassa. Keski-Suomen on tarkoitus hakea 
maakuntana rahoitusta. Tänään kokoustava työrukkanen valmistelee 
hankehakemusta maakunnalliselle Lape-ryhmälle (ministeriön suositus) 
tai palvelutuotantoryhmälle mikäli Lape-ryhmä ei ole toimintavalmiudes-
sa. 
 
Valtionavustusta hakeville tahoille järjestetään syys-lokakuussa tuki- ja 
verkostoitumisseminaareja. Päätökset valtionavustuksista julkistetaan 
marras-joulukuussa 2016 ja maakunnallinen muutostyöt toteutetaan 
vuosina 2017- 2018. 
 
Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmassa on vahva valtionohjaus. On 
ajateltu, että valtionavustuksia haettaessa hakijatahot valitsevat kolmes-
ta eri kehittämiskokonaisuudesta sen kokonaisuuden jota aikovat viedä 
eteenpäin. Kehittämiskokonaisuudet ovat: 
- Lapsen oikeuksiin ja tietoon perustuva toimintakulttuuri 
- Matalan kynnyksen tuen verkostointi: 

Perhekeskus-toimintamalli  
Koulu ja varhaiskasvatus lapsen hyvinvoinnin tukena 

- Erityistason palveluiden verkostointi  
Lastensuojelu 
muut erityispalvelut 
vaativat palvelut 

    
6. Kehittämiskokonaisuudet – konkretia ja sisällöt Keski-Suomen näkö-

kulmasta 
Ensimmäiseksi keskusteltiin siitä viemmekö Keski-Suomessa kehittämis-
kokonaisuutta kokonaisuutena, vai valitsemmeko jonkin yksittäisen ke-
hittämiskokonaisuuden? Työrukkanen linjasi asian niin, että viemme Kes-
ki-Suomessa eteenpäin kaikkia kolmea kehittämiskokonaisuutta. Peruste-
luina olivat mm., että kaikki kolme kehittämiskokonaisuutta linkittyvät 
vahvasti toisiinsa. Yhdessä tekeminen – yhteiset toimintamallit - ja integ-
raatio olisivat yksi meidän vahvuuksistamme ja lisäisivät palveluiden oi-
kea-aikaisuutta. Nähtiin myös tärkeäksi kaikki jo tehty kehittämistyö, jota 
on loogista jatkaa. Todettiin, että verrattuna moneen muuhun maakun-
taan Keski-Suomen eteneminen on hyvällä mallilla ja että hankehake-
mukseen meidän täytyy kirkastaa ”kärjet”.  

 
Pohdittiin mitä kehittämiskokonaisuudet tarkoittavat Keski-Suomen nä-
kökulmasta – valmiudet, vaiheistus, konkretia, sisällöt jne. sekä mitä kär-
jet voisivat tarkoittaa meidän osalta? Nähtiin tärkeänä edetä hyvinvointi 
ja asiakastyö edellä. Kehittämistyön pitäisi tapahtua asiakasrajapinnassa. 



 

Pitäisi tietää vastaus kysymykseen mitä lapsi, nuori ja perhe tarvitsee, 
jotta hyvinvointi lisääntyy? Lapset, nuoret ja perheet tulisi osallistuttaa ja 
ylipäänsä hyödyntää paremmin jo olemassa olevaa tietoa ja ennen kaik-
kea asiakastietoa. Vaikuttavuus arviointi ja tutkimus pitäisi linkittää ha-
kemukseen. Yhtenä kysymyksenä nousi, että voiko tutkimukseen saada 
rahaa? Tärkeää olisi myös yhteistyö esim. kärkihanke 1 kanssa, jossa ta-
voitteena on sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden yhdistäminen 
asiakaslähtöisiksi kokonaisuuksiksi. Todettiin, että meidän pitää huomioi-
da palveluaukot ja tarvelähtöisyys – mitä kriittisiä tekijöitä meillä on joh-
tamisessa, suunnittelussa, asiakastyössä, yhteistyössä jne. Mitä niiden 
muutos vaatii ja millaisia resursseja tarvitaan. Yhteinen arvoperusta pitäi-
si myös olla taustalla. 
 
Ikärajoista käytiin keskustelua. Todettiin Lapen rajanneen kohderyhmäk-
seen alle 18-vuotiaat, huomioiden joustavuus tarvittaessa yli 18-
vuotiaiden osalta. Aikuispalvelut – aikuissosiaalityö, päihdepalvelut, mt-
palvelut ja nuorten palvelut nähtiin kuitenkin tärkeänä kytkeä Keski-
Suomen kehittämistyöhön. 
 
Konkretian nähtiin tarkoittavan esim. Keski-Suomen SOTE2020-hankkeen 
Pilotti 1 – perhekeskustoimintamallin juurruttamistyön jatkamista koko 
maakuntaan. Kuntia on osallistuttavalla työotteella, prosessimaisesti oh-
jattu kohti mallia. Perhekeskusmalli valmennuspäivät keskisuomalaisille 
järjestetään 6.-7.9.2016. Tällöin on tarkoitus tehdä kuntakohtaiset suun-
nitelmat, miettiä Keski-Suomen maakunnan erityispiirteitä, luoda yhtei-
set arvot ja sopia jatko/eteneminen. Tällä on myös selkeä yhteys Lapen 
matalan kynnyksen kehittämiskokonaisuuteen. 
 
Harrastustoiminnan mahdollistaminen ja edistäminen nähtiin myös yhte-
nä konkreettisena kehittämiskohteena. Lasten ja nuorten harrastustoi-
mintaa tulisi edistää koulun välitunneilla, sekä ilta- ja loma-aikoina. Tähän 
kytkeytyi keskustelu joustava koulupäivä ajatuksesta. Uutena ajatuksena 
tuli hoidollinen ja kuntouttava harrastustoiminta vaativalle asiakaskun-
nalle. Keskusteltiin, että ylipäänsä hoidollisen ja kuntouttavan tason pal-
veluita meiltä uupuu. Aikuisten harrastustoiminnasta keskusteltaessa 
puhuttiin paljon työttömän vanhemman voimavarojen ylläpitämisen tär-
keydestä. Mietittiin linkittyisikö tämä myös ”perheystävällisen työpaikan” 
– syventävään suunnitelmaan. 
 
Kokonaisvaltainen oikea-aikaisuus edellyttää toimivaa palvelutarpeen ar-
viointia. Kuka kuulee lasta, nuorta ja perhettä, ketkä antavat tukea laaja-
alaisesti? Pitäisi olla uusia kohtaamisen ja ohjaamisen paikkoja sekä tilo-
ja. Lähetekierre pitäisi saada loppumaan ja konsultaatiorakenteet kun-
nossa – systemaattisuus, saatavuus, helppokäyttöisyys, preventiivisyys.    
 
Mietittiin, että onko työrukkasessa tarpeeksi laaja edustus ja olisiko hyvä 
olla useampi työrukkanen, vai yksi, hiukan laajempi työrukkanen jota voi-
si tarvittaessa jakaa alaryhmiin? Nähtiin tärkeänä pitää työrukkastyös-
kentely eheänä, joten ei päädytty useamman työrukkasen työskentelyyn. 
 
 
 



 

7. Muut mahdolliset asiat  
Sovittiin, että hankehakemuksen valmistelussa hyödynnetään Keski-
Suomen SOTE2020-hankkeen erityispalvelumallityöryhmän kokousta 
29.8.2016 klo 13.00–15.30 (Sokos hotelli Alexandra), sekä Keski-Suomen 
SOTE2020-hankkeen ”ison” työryhmän kokousta 4.10.2016 klo 13.00–
15.30 (Hotelli Alba). 
 

8. Seuraava työrukkasryhmän kokous, jatkosta sopiminen 
Seuraava kokous pidetään perjantaina 19.8.2016 klo 8.30–10.30. Paikka-
na on Hotelli Alba Mattilanniemessä (osoite: Ahlmaninkatu 4, 40100 Jy-
väskylä, puhelin: 014 636311) 
Lisäksi sovittiin kokousaika maanantaille 12.9.2016 klo 11.00–13.00. Ko-
kouspaikka ilmoitetaan myöhemmin. 
 

9. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.00. 


