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 Asia  Esittely, keskustelu, jatkotoimenpiteet 

1 Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen ja todettiin läsnäolijat.  

2 Väliraportointi ja 

jatkosuunnitelma 

Käytiin läpi hankkeen väliraportti. Hankehenkilöstön tekemä väliraportti on 

lähetetty ohjausryhmälle esityslistan liitteenä. Tarkennettu 

toimintasuunnitelma vuodelle 2018 valmistuu helmikuun alkuun mennessä.   

Yhteisessä keskustelussa tunnistettiin hankkeen onnistumisiksi muun muassa 

moniammatilliset kehittämistyöryhmät, maakunnallisen mallin 

rakentaminen, vahva linkki sote- ja LAPE-valmistelun välillä sekä kuntien 

LAPE-ryhmien toiminnan käynnistyminen.  



Haasteiksi nimettiin valtakunnallisen ohjauksen puute, hankkeen 

päättyminen jo vuonna 2018, kehittävän arvioinnin puuttuminen sekä 

epäselvyys sähköisten palveluiden kehittämisessä.  

Ohjausryhmä toivoi, että vuonna 2018 kiinnitetään erityistä huomiota 

seuraaviin asioihin: 

- varhaiskasvatuksen ja koulun roolin korostaminen sekä niiden 
vahvempi yhteistyö perhekeskuksen ja erityispalveluiden kanssa 

- lasten ja nuorten kuuleminen hyödyntämällä esimeriksi 
kouluterveyskyselyn tuloksia, lapsiparlamenttia, nuorisovaltuustoja ja 
4.-luokkalaisten vaikuttamispäiviä 

- palvelupolkujen kuvaaminen 
- yhteistyö nuorisotyön sekä kulttuuri ja vapaa-aikapalveluiden kanssa 

 

3 Sähköiset palvelut Muutosagentti Titta Pelttari alusti sähköisten palveluiden kehittämisestä. 

Esitetyt diat lähetetään muistion liitteenä.  

Ohjausryhmältä tarvittiin päätös siitä, miten sähköisten palveluiden 

kehittämisessä edetään. Ohjausryhmä linjasi, että hankkeen rahoilla ei 

ryhdytä rakentamaan maakuntatasoista sähköistä palvelualustaa.  

4 Arviointisuunnitelma Pasi-Heikki Rannisto esitteli hankkeen arviointisuunnitelman tämänhetkisen 

version. Arviointisuunnitelman luonnos on lähetetty ohjausryhmälle 

esityslistan liitteenä. 

Alkuperäistä aikataulua tullaan muuttamaan siten, että kyselyjen sijaan 

vahvistetaan focus group -haastattelujen merkitystä. Haastattelut aloitetaan 

vuoden 2018 alussa. Lisäksi yhteisessä keskustelussa nousi esille, että 

esimiehille suunnattujen seminaarien sisältöä tullaan muokkaamaan.  

5 Maksatushakemukset Hankkeen toinen maksatushakemus valmistuu vasta tammikuussa 2018, 

joten ohjausryhmä ei käsitellyt aihetta.  

6 Vuoden 2018 kokoukset Päätettiin vuonna 2018 pidettävien kokousten päivämäärät: 

31.1. klo 8.30–9.30 (ylimääräinen kokous henkilöstöresurssien lisäämisestä) 

14.3. klo 13.30–15.30  

30.5. klo 13.30–15.30 

29.8. klo 13.30–15.30 

12.12. klo 13.30–15.30 

Ohjausryhmälle lähetetään kalenterikutsut kokouksen jälkeen.  

7 Muut asiat - 31.1.2018 klo 8.30–9.30 järjestetään ylimääräinen kokous niille 
hankekumppaneille, jotka haluavat lisätä 50 % projektikoordinaattorin 



 

henkilöstöresurssia. Toiveet lisätarpeista Hanna Harju-Virtaselle 
viimeistään 22.1.2018.  

- 16.1.2018 LAPE-infon ajankohtaa on muutettu. Uusi päivämäärä on 10.4. 
klo 12–16. 

- 2.2.2018 järjestetään monitoimijaisen arvioinnin yhteiskehittämispäivä. 
Ohjelma löytyy täältä.  

8 Seuraava kokous Seuraava kokous pidetään 14.3.2018 klo 13.30–15.30.  

9 Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.00.  

https://www.thl.fi/documents/605877/3727487/020218+Kutsu+ja+ohjelma+Pirkanmaa+yhteiskehitt%C3%A4misp%C3%A4iv%C3%A4.pdf/2451b998-af14-4be3-bd87-38289268f910

