
 
Kärkihanke 3 hankehakemuksen valmistelu    Muistio 12.9.2016 

     
 
 KESKI-SUOMEN KÄRKIHANKEHAKEMUKSEN TYÖRUKKASKOKOUS 
 
Aika Maanantaina 12.9.2016 klo 11.00–13.00 
 
Paikka Matarankatu 4, 40100 Jyväskylä 
 Tila: Mat 100 
 
Läsnä Päivi Kalilainen, Eeva Hintikka, Juhani Luotola, Tuija Rasinen, Ulla Törmälä, 

Tiina Mankonen, Saara Keränen, Johanna Moilanen, Tanja Pihlaja, Juha-
Matti Latvala, Pia Lahtinen, Paula Käyhkö, Ulla Kuittu, Kirsi Mustonen ja 
Petri Oinonen  

 
Esityslista  

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

 
2. Läsnäolijoiden toteaminen 

Todettiin läsnäolijat. 
 

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 
Työrukkasen edellinen kokous pidettiin 19.8.2016 Albassa. Tämän koko-
uksen muistio hyväksyttiin.  
 
Keski-Suomen SOTE2020-hankkeen lasten, nuorten ja perheiden erityis-
palvelumalli työryhmän kokous pidettiin 29.8.2016. Kokouksessa käsitel-
tiin Lape kärkihankehakua, sekä työstettiin Keski-Suomen hankehake-
musta seuraavien Erityis- ja vaativimman tason palveluiden kehittämisen 
osalta:  
1. Integratiivisten toimintamallien kehittäminen yhdessä perus-

tason palveluiden kanssa 
 a. Monitoimijainen arviointimalli 

b. Erityisosaamisen liittäminen osaksi perustason 
palveluja, uudet toimintamallit vertikaalisen in-
tegraation mahdollistamiseksi 

c. Monialainen yhteistyö ja osaamisen yhdistämi-
nen erityistason palveluissa, uudet toimintamal-
lit horisontaalisen integraation mahdollistami-
seksi 

2. Lastensuojelun kehittäminen  
 a. Lastensuojelun perhetyö ja perhekuntoutus 

b. Lastensuojelun sosiaalityön moniammatillinen 
toimintamalli 



 

 c. Lastensuojelun laitoshoito  
 d. Lastensuojelun perhehoito   
 e. Sijaishuollon valvonnan ja ohjauksen malli 
 
Kyseisen kokouksen muistio löytyy Keski-Suomen SOTE2020-hankkeen 
kotisivuilta.  
http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/
embeds/jyvaskylawwwstructure/85084_petri_Muistio_29_8_2016.pdf 
Todettiin, että myös työrukkasten kokousten muistiot löytyvät Keski-
Suomen SOTE2020-hankkeen kotisivuilta. 

 
6. Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman virallinen hakujulistus 

Todettiin, ettei hakujulistukseen ole tullut mitään aivan uutta, verrattuna 
hakujulistus luonnokseen, jota tarkasteltiin edellisessä työrukkasen ko-
kouksessa. Oleellisimmat muuttuneet asiat liittyvät tarkentuneisiin päi-
vämääriin:  
- Hakuaikataulu on 1.9.2016–4.11.2016. Huomionarvoista on, että 

kaikki maakunnat, jotka palauttavat asianmukaisen hankehakemuk-
sen määräaikaan mennessä saavat rahoitusta. Todennäköisesti mää-
räajan jälkeenkin on mahdollista hakea rahoitusta ns. toisen aallon 
haussa. 

- Tuki- ja verkostoitumisseminaarit hakijatahoille pidetään seuraavasti: 
16.9.2016 Perhekeskustoimintamalli sekä Varhaiskasvatus, koulu ja 
oppilaitokset lapsen hyvinvoinnin tukena, 20.9.2016 Toimintakulttuu-
rin muutos ja 21.9.2016 Erityis- ja vaativimman tason palveluiden ke-
hittäminen  

- Lisäksi hakemusten valmistelun tueksi järjestetään mahdollisuus 
verkkokonsultaatioon. Verkkoklinikkatapaamisten ajankohdat ovat: 
26.9.2016 klo 16.00–17.00, 3.10.2016 klo 16.00–17.00 (erityisesti jär-
jestöjä koskevat kysymykset) ja 10.10.2016 klo 16.00–17.00. 

 
Todettiin, että Keski-Suomen hakukonsortio-infoille on varattu tila 

Sokos Hotelli Alexandrasta 5.10.2016 klo 12.00–14.00. 
 

7. Hankesuunnitelman jatkotyöstö 
Pia Lahtinen kertoi Helsingissä 2.9.2016 olleesta työpajasta, joka liittyi 
Lasten, nuorten ja perheiden erityispalveluiden kehittämiseen. Työpajan 
aamupäivän teemana oli ollut ”Kohti monitoimijaista laadukasta arvioin-
tia lapsi- ja perhepalveluissa.” Aamupäivä oli ollut avoin ja tarkoitettu 
kaikille palveluiden kehittämisestä kiinnostuneille. Iltapäivän ohjelma oli 
tarkoitettu palveluiden mallinnusryhmiin kuuluville. Kesäkuussa pidettiin 
ensimmäisen työpaja. Työpajoja järjestetään syksyn aikana kaikkiaan 
kuusi. Niistä osa on kaikille avoimia, osa mallinnusryhmille suunnattuja. 
Muistiot tulevat nettiin noin viikon päästä kokoontumisista. Työpajat 
tuottavat aihioita, joten työpajojen ja maakunnallisen hankehakemuksen 
tulisi puhua keskenään. Aikataulu on haasteellinen koska työpajat loppu-
vat joulukuussa ja hankehaku marraskuussa.  Keski-Suomesta työskente-
lyyn osallistuvat seuraavat henkilöt: 
- Mareena Heinonen, jäsen, monitoimijainen arviointimalli 
- Vesa Lankinen, jäsen, Monialainen yhteistyö ja osaamisen 

yhdistäminen erityistason palveluissa, uudet toimintamallit 
horisontaalisen integraation mahdollistamiseksi 

http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwstructure/85084_petri_Muistio_29_8_2016.pdf
http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwstructure/85084_petri_Muistio_29_8_2016.pdf


 

- Pia Liukkonen, jäsen ja Tarja Hiltunen, sihteeri, Lastensuoje-
lun perhetyö ja perhekuntoutus 

- Pia Lahtinen, sihteeri, lastensuojelun sosiaalityön moniam-
matillinen toimintamalli 

- Jaana Pynnönen, jäsen ja Pirjo Hakkarainen, jäsen, Saara Ke-
ränen, pj ja Kirsi Mustonen, pj Lastensuojelun perhehoito 

 
Puhuttiin, että olisi tärkeää löytää painopisteitä, joista lähdetään liikkeel-
le. Niiden kokoamisesta pitäisi sopia periaatteet. Yhtenä ajatuksena nousi 
vaativan tason palveluiden kautta tehtävä maakunnallinen yhteistyö KY-
Sin erva-alueen kanssa. Joku toiminto voisi olla täällä, osa Kuopiossa. Täs-
tä olisi hyvä tehdä oma esitys. Monitoimijainen arviointimalli tulee koko 
Suomeen. Lastensuojelun perhetyö ja perhekuntoutus, sekä lastensuoje-
lun sosiaalityön moniammatillinen toimintamalli sekä lastensuojelun 
perhehoito olisivat ainakin Keski-Suomessa eteenpäin vietäviä kokonai-
suuksia. Todettiin kuitenkin, että kaikki erityis- ja vaativan tason palvelui-
den kehittämiskokonaisuuteen liittyvät sisällöt koskettavat maakuntaa. 
Osa on myös sellaisia, jotka on tehtävä yhdessä perustason kanssa, kuten 
monitoimijainen arviointimalli. 
 
Matalan kynnyksen palveluiden kehittämiskokonaisuuteen tuli hyvää ma-
teriaalia 6.-7.9.2016 olleista Perhekeskustoimintamalli käyttöön Keski-
Suomessa valmennuspäivillä. Valmennuspäivillä oli porukkaa lähes kaikis-
ta Keski-Suomen kunnista - Luhangasta ja Kuhmoisista ei ollut. Valmen-
nuspäivillä käytiin läpi Lape-kärkihankkeen perhekeskustoimintamallin 
projektisuunnitelmat, kuultiin onnistumia Keski-Suomesta ja muualta 
Suomesta. Lisäksi yhteisen työskentelyn kautta listattiin arvoja jotka tulisi 
läpäistä maakunnallisen työskentelyn, tehtiin kuntakohtaisia suunnitel-
mia ja sovittiin maakunnallista etenemissuunnitelmaa perhekeskustoi-
mintamallin käyttöönottamiseksi Keski-Suomessa. Valtakunnalliseen ma-
talan kynnyksen projektisuunnitelmien työpajatyöskentelyyn – yhteensä 
viisi tapaamista - osallistuvat Keski-Suomesta Leena Seppälä (Joutsa), 
Sanna Salo (Laukaa), Erikka Levälahti (Jyväskylä), sekä Päivi Kalilainen ja 
Petri Oinonen joihinkin työpajoihin. 
 
Painopisteinä varsinaisen perhekeskustoimintamallin kehittämisen lisäksi 
olisivat turvapaikanhakijat ja maahanmuuton asiat, eroauttamisen palve-
luilla kohti yhteistyövanhemmuutta, sekä näyttöön perustuvan varhaisen 
tuen, hoidon ja vanhemmuustaitojen työkalupakki. Vanhemmuuden ja 
parisuhteen tuen vahvistamiseen ajateltiin voitavan keskittyä yleisem-
mällä tasolla. 
 
Ideoitiin asiakkaan rinnalla kulkijaa, johon sosiaalihuoltolakin kannustaa – 
asiakkaan etu on että hänen työntekijänsä säilyy. Mainittiin Vamos-malli, 
joka on nuorille suunnattua toimintaa, jonka tarkoituksena on vahvistaa 
voimavaroja ja tukea heitä kiinnittymään koulutukseen tai työhön. Nuor-
ta autetaan rakentamaan ja toteuttamaan tulevaisuudensuunnitelma se-
kä löytämään tarvitsemansa palvelut. Toiminta on nuorelle vapaaehtoista 
ja maksutonta. Jokainen toiminnassa aloittava nuori saa Vamoksesta 
oman työntekijän, jolla on aikaa tutustua nuoreen ja vastata hänen tar-
peisiinsa. Yksilövalmennuksen ohella Vamoksessa on monia toiminnallisia 



 

ryhmiä, joista jokaiselle nuorelle löytyy mielekäs ja tavoitteellinen yhdes-
sä olemisen, tekemisen ja oppimisen paikka. 
 
Erityispalveluiden tuki, konsultaatiot ja jalkautuvat palvelut nähtiin liitty-
vän kiinteästi Matalan kynnyksen palveluiden kehittämiskokonaisuuteen. 
Nähtiin, että erityisesti konsultaatio tulee aukikirjoittaa. Oleellista on 
myös että toimijat tuntevat toisensa ja toimintamallit. Yhtenä ajatuksena 
erityispalveluiden tuesta oli kuntouttavat iltapäivät varhaiskasvatukseen 
ja kouluun. Näihin liittyisi vanhempien ryhmät. Toimintaa vetäisi esim. 
toimintaterapeutti. Mietittiin perheneuvoloiden osuutta ja sitä kuinka ne 
integroidaan kokonaisuuteen. Keskusteltiin koulupäivän eheyttämisestä 
ja viitattiin Lea Pulkkisen joustava koulupäivä selvitykseen (ks. liite). Kär-
kihankkeiden välinen yhteistyö nähtiinkin tärkeänä. 
 

8. Työsuunnitelman tarkistaminen – kuinka jatketaan 
Päätettiin, että jakaannutaan kehittämiskokonaisuuksien ympärille.  Pie-
nemmät porukat tuottavat ehdotuksia painopisteistä, mitä halutaan vah-
vistaa ja miten. Päivi Kalilanen on perhekeskustoimintamallin kehittämis-
kokonaisuuden yhteyshenkilö. Päivin kokoaa tiimin Jyväskylän perhekes-
kusverkoston ohjausryhmän ympärille, täydennettynä maakunnan väellä. 
Eeva Hintikka on varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lapsen ja nuoren 
hyvinvoinnin tukena kehittämiskokonaisuuden yhteyshenkilö. Eevalle 
mietittiin tiiminjäseniksi seuraavia henkilöitä: Juha-Matti Latvala, Maija 
Jääskeläinen, Paula Käyhkö, Suvi Eskelinen, Ulla Törmälä ja Tuija Rasinen.  
Saara Keränen on erityis- ja vaativan tason kehittämiskokonaisuuden yh-
teyshenkilö. Saaraan tiimiin mietittiin jäseniksi seuraavia henkilöitä: Kirsi 
Mustonen, Pia Lahtinen ja Tiina Mankonen. Petri on kaikissa näissä mah-
dollisuuksien mukaan mukana. 

 
Sovittiin, että Petri selvittää mahdollisuutta saada lisäresurssia hankeha-
kemuksen kirjoittamiseen. Yhteinen kirjoittamisalusta nähtiin myös tär-
keänä. 

 
9. Muut mahdolliset asiat  

Ei ollut muista asioita. 
 

10. Seuraavan kokouksen sopiminen 
Työrukkanen kokoontuu seuraavan kerran Sokos hotelli Alexandrassa 
12.10.2016 klo 12.30–15.30.  
 
Lisäksi 4.10.2016 klo 12.30–16.00 hotelli Albassa olevaan Keski-Suomen 
SOTE2020-hankkeen työryhmään kokouksessa valmistellaan hankehake-
musta. Kokoukseen pyydetään videoyhteyden välityksellä mukaan Päivi 
Petrelius. Päivi on THL:n kehittämispäällikkö ja yksi erityis- ja vaativan ta-
son kehittämiskokonaisuuden vastuuhenkilöistä. 
 

Keski-Suomen LAPE hakukonsortio-info pidetään Sokos Hotelli Alexandras-
sa 5.10.2016 klo 12.00–14.00. 
 

11. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.00. 


