
 
Kärkihanke 3 hankehakemuksen valmistelu    Muistio 19.8.2016 

     
 
 KESKI-SUOMEN KÄRKIHANKEHAKEMUKSEN TYÖRUKKASKOKOUS 
 
Aika Perjantaina 19.8.2016 klo 8.30–10.30 
 
Paikka FINLANDIA HOTELLI ALBA, Ahlmaninkatu 4, 40100 Jyväskylä 
 Tila: Klubi kabinetti 
 
Läsnä Päivi Kalilainen, Eeva Hintikka, Anne Seppälä, Juhani Luotola, Tuija Rasi-

nen, Ulla Törmälä, Tiina Mankonen, Saara Keränen, Johanna Moilanen, 
Tanja Pihlaja, Juha-Matti Latvala, Marja Heikkilä, Kirsi Mustonen ja Petri 
Oinonen  

 
Esityslista  

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

 
2. Läsnäolijoiden toteaminen 

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. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen 

Käytiin läpi edellisen kokouksen muistio. Keskusteltiin muistion kohdasta 
6 Kehittämiskokonaisuudet – konkretia ja sisällöt Keski-Suomen näkökul-
masta. Työrukkaskokouksessa 20.6.2016 päädyttiin siihen, että lähdem-
me viemään Keski-Suomessa eteenpäin kaikkia kolmea kehittämiskoko-
naisuutta 1) toimintakulttuurin muutos, 2) matalan kynnyksen palvelui-
den verkostointi (pitää sisällään perhekeskustoimintamallin sekä varhais-
kasvatus ja koulu lapsen hyvinvoinnin tukena) sekä 3) erityistason palve-
luiden verkostointi. Pohdittiin, että kolmen kehittämiskokonaisuuden 
vieminen tarkoittaa laskutavasta riippuen kahtakymmentäneljää tai use-
ampaa syventävää suunnitelmaa. Hakujulistusluonnoksessa yhtenä rele-
vanssikriteerinä on, että muutoshanke kohdistuu selkeästi yhteen tai 
useampaan hakujulistuksessa määriteltyyn kehittämiskokonaisuuteen si-
ten, että hanke sisällöllisesti kattaa koko valitun kehittämiskokonaisuu-
den tai valitut kehittämiskokonaisuudet. Puhuttiin, että hankeaika 2017–
2018 on lyhyt. Jotta hankehakemuksen teemat pystytään viemään käy-
täntöön ja saadaan hallittava kokonaisuus, niin on tarpeen rajata sitä mi-
hin hankehakemuksessa sitoudutaan. Keskusteltiin, että tiettyjä kehittä-
miskokonaisuuksien syventäviä teemoja Keski-Suomessa on jo viety 
eteenpäin tai parasta aikaan niin tehdään. Keskusteltiin toimintakulttuu-
rin muutos kehittämiskokonaisuudesta. Nähtiin sen olevan läpileikkaava 
teema muissa kehittämiskokonaisuuksissa. Vaikuttamalla matalankyn-
nyksen- ja erityistason palveluiden toimintaan luodaan uutta toiminta-



 

kulttuuria. Puhuttiin, että toimintakulttuurin muutos sitouttaa toimijoita 
ja sen pitää olla meillä arvoperustana, mutta jota ei välttämättä tässä 
hankehakemuksessa oteta vietäväksi toiminnantasolle. Päätettiin, että 
Keski-Suomen maakunnan hankehakemuksessa keskitytään kehittämis-
kokonaisuuksiin: Matalan kynnyksen palveluiden verkostoiminen sekä eri-
tyistason palvelujen verkostointi, joihin ”liimautuu” toimintakulttuurin 
muutos. 
 

Hyväksyttiin muuten edellisen kokouksen muistio. 
 

6. Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman hakujulistuksen läpikäymi-
nen 

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman ohjausryhmän kokouksessa 
16.8.2016 käsiteltiin kärkihanke 3 hakujulistusluonnosta, joka virallistetaan 
lähiaikoina. Rahoitushakuun liittyvää materiaalia löytyy myös osoitteesta: 
http://stm.fi/karkihankkeet/rahoitushaut/ohjeet-ja-lomakkeet 
 
Käytiin työrukkaskokouksessa läpi hakujulistusluonnosta. 

 
Rahoitus ja avustusten saajat 
 
Lape kärkihankkeen kokonaisrahoitus on n. 40 miljoonaa euroa, josta val-
tionavustuksiin kohdennetaan n. 20 miljoonaa euroa. Lape ohjausryhmän 
kokouksessa (16.8.2016) todettiin, että kaikki maakunnalliset hakijat, jotka 
palauttavat määräaikaan mennessä asianmukaisen hakemuksen liitteineen 
tulevat saamaan rahoitusta.  

 
Valtionavustusta voidaan myöntää kuntien, kuntayhtymien, yleishyödyllis-
ten yhteisöjen ja yritysten muodostamien yhteenliittymien (hankekonsor-
tioiden) toteuttamille hankkeille. Hankekonsortion tulee valita se taho, jo-
ka toimii hankehallinnoijana. Palvelutuotantotyöryhmän kokouksessa 
19.5.2016 Keuruulla päätettiin, että Lape kärkihankkeen hallinnoijana toi-
mii Jyväskylän kaupunki. Palvelutuotantotyöryhmän kokouksessa 
18.8.2016 Muuramessa sovittiin, että Keski-Suomen kunnat ilmoittavat 
Petri Oinoselle 15.9.2016 mennessä ovatko he mukana hakukonsortiossa. 
Käytiin keskustelua siitä ketkä kaikki kuuluvat Keski-Suomen hankekonsor-
tioon. Taustalla on paljon työryhmätyöskentelyä ja yhteisesti sovittuja 
maakunnallisia linjauksia. Eri toimijoiden aktiivisuus ja asiantuntijuus on ol-
lut ja on myös jatkossa tärkeää. Jotta toimijoiden rooli selkiytyy, niin tarvi-
taan keskustelua, selkeitä rakenteita ja yhteen sovittavaa johtamista. Näh-
tiin hyvänä pitää hakukonsortio-info. Sovittiin, että info pidetään viikolla 
40 – päivätilaisuus yrityksille ja järjestöille sekä iltatilaisuus kuntalaisille ja 
perheille. 

 
Ei-taloudelliseen toimintaan myönnettävä valtionavustus on pääsääntöi-
sesti 80 prosenttia hankkeen kokonaiskustannuksista. Valtionavustus voi 
olla täysimääräinen, mikäli siihen on erityisen perusteltu syy. Kuntien ja 
kuntayhtymien valtionavustus voi olla enintään 80 prosenttia. Järjestöjen, 
yritysten ja palveluntuottajien taloudelliseen toimintaan myönnettävä val-
tionavustus voi olla enintään 40 - 60 prosenttia riippuen yrityksen koosta 
ja hankkeen toteuttamistavasta. 

 

http://stm.fi/karkihankkeet/rahoitushaut/ohjeet-ja-lomakkeet


 

Omarahoitusosuutena hyväksytään myös hakijoiden henkilöstön oma työ. 
Raha-automaattiyhdistyksen myöntämää yleisavustusta ei voida kuiten-
kaan käyttää omarahoituksena, kun avustuksen saajalle on myönnetty 
kärkihankkeiden valtionavustusta taloudelliseen toimintaan. Todettiin li-
säksi, että todennäköisesti kaikkien jotka ovat mukana hakukonsortiossa, 
tulee maksaa hankkeen hallinnoijalle hallinnointimaksu. 

 
Hakukriteerit 

 
Valtionavustusten hakemiseen ja myöntämiseen liittyy kolme kriteeriä: 
 

o Relevanssikriteeri – yhteys kehittämiskokonaisuuteen 1-3(4) 
o Alueellisen kattavuuden kriteeri 
o Monitoimijaisuuskriteeri 

 
Relevanssikriteerin mukaan muutoshankkeen on kohdistuttava selkeästi 
yhteen tai useampaan hakujulistuksessa määriteltyyn kehittämiskokonai-
suuteen siten, että hanke sisällöllisesti kattaa koko valitun kehittämisko-
konaisuuden tai valitut kehittämiskokonaisuudet. Muutoshankkeen tulee 
myös olla sisällöltään selkeästi linjassa Lapsi- ja perhepalveluiden muutos-
ohjelman hankesuunnitelman sekä valittujen kehittämiskokonaisuuksien 
toimeenpanosuunnitelmien kanssa. 
 
Alueellisen kattavuuden kriteerin mukaan muutoshanke tulee toteuttaa 
riittävän suurella alueella - vähintään yhden maakunnan kaikki tai lähes 
kaikki kunnat osallistuvat. 
 
Monitoimijaisuuskriteerin mukaan alueella muutosta toteuttavat yhteis-
työssä kuntien/kuntayhtymien kanssa järjestöt, seurakunnat, yritykset 
ja/tai muut toimijat. Laaja monitoimijaisuus katsotaan hankkeelle eduksi. 

 
Hakuaikataulu 
 
Valtionavustusten haku käynnistyy syyskuun alussa, kestäen 2-3 kuukaut-
ta. Kehittämiskokonaisuuksien ympärille järjestetään hakijoille tuki- ja ver-
kostoitumisseminaarit. Lisäksi hakemusten valmistelun tueksi järjestetään 
mahdollisuus verkkokonsultaatioon. Sovittiin työrukkaskokouksessa, että 
hyödynnetään verkkoklinikoita ym. tukea. 

 
Hakulomakkeesta on käytävä ilmi seuraavat asiat: 

o Hankkeen hallinnoinnista vastaava taho  
o Hankkeen toteuttamiseen sitoutuneet muut tahot 
o Hankkeen tavoitteiden saavuttamiseksi suunnitellut toimenpi-

teet  
o Hankkeen kokonaisrahoitus ja kokonaiskustannukset 
o Arvio osallistujatahojen rahoitusosuuksista 
o Hankkeen toteuttamisen aikataulu 

Hankesuunnitelman tulee sisältää: 
o Tiedot hankkeen organisoinnista 
o Hankkeet työvaiheet ja niiden aikataulutus 
o Hankkeen liittyminen muihin aikaisempiin tai käynnissä oleviin 

hankkeisiin 



 

o Selvitys hankkeessa sovellettavien hyvien käytäntöjen aikai-
semmista vaikuttavuusarvioinneista 

o Suunnitelma hyvien käytäntöjen tai hankkeessa kehitettyjen 
toimintamallien juurruttamisesta, levittämisestä ja mahdolli-
sesta jatkokehittämisestä 

o Suunnitelma hankkeen arvioinnista 
o Viestintä- ja vaikuttamissuunnitelma 
o Arvio hankkeen yritysvaikutuksista 
o Riskienhallintasuunnitelma 

 
Oltiin sitä mieltä että hankesuunnitelman tekemiseen tarvitaan avoimuut-
ta, mutta myös täsmäosaamista. Esim. ikäihmisten kärkihankehakemuk-
sessa on lukuisia rahoitukseen liittyviä Excel-taulukoita, joiden tekeminen 
ei kaikilta onnistu. Maakunnan vahvuudet pitää nostaa esiin. Tarvitaan tie-
teellistä pohjaa esim. lasten mielenterveys asioista, sekä uudenlaista ajat-
telua ja toimintamalleja. Uuteen malliin liittyy valinnanvapaus ja monituot-
tajuus. Maakunnan tasolla pitäisi pystyä säilyttämään palveluiden taso. 
  
Tehtiin työsuunnitelma hankehakemuksen eteenpäin viemiseksi. Petri lait-
taa materiaaleja työrukkaselle ja muille mukana oleville toimijoille. Anne 
Seppälä ja Saara Keränen syventyvät erityis- ja vaativan tason syventäviin 
suunnitelmiin Jyväskylän kaupungin lastensuojelutyöntekijöiden kanssa 
kehittämispäivässään. Hankesuunnitelman valmistelua jatketaan:  

- Keski-Suomen SOTE2020-hankkeen lasten, nuorten ja perheiden eri-
tyispalvelumallityöryhmän kokouksessa 29.8.2016 

- Työrukkaskokouksessa 12.9.2016 
- Keski-Suomen SOTE2020-hankkeen lasten, nuorten ja perheiden työ-

ryhmän kokouksessa 4.10.2016 
- Työrukkaskokouksessa 12.10.2016 
- Viikolla 40 pidetään hakukonsortio-info. 

 
7. Muut mahdolliset asiat 

 
Kirsi Mustonen kertoi, että lastenpsykiatrian professoreiden, ylilääkärei-
den ja ylihoitajien neuvottelupäivät ovat Jyväskylässä 29.9.–30.9.16. Lisäk-
si on tulossa Voimaperheet-koulutus 6.9.16: Lasten ahdistuneisuuden ja 
käytöshäiriöiden ennaltaehkäisy ja varhaiset mielenterveysinterventiot. 

 
8. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen. 


