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tiedossa olevat hankeaihiot ks. tarkemmin Kaste -ohjelman valtakunnallinen 
toimeenpanosuunnitelma http://www.stm.fi/julkaisut/nayta/_julkaisu/1389884), - Etelä-
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1§ Kokouksen avaus 
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.19 

2§ Esityslistan hyväksyminen 
Esitys: Hyväksytään kokouskutsun asialista kokouksen esityslistaksi 
Asian käsittely: Hyväksyttiin kokouskutsun asialista kokouksen esityslistaksi. 
Päätös: Merkitään tiedoksi. 
 
3§ Pöytäkirjan tarkistaminen 
Esitys: Valitaan pöytäkirjan tarkastajat 
Asian käsittely: Ehdotettiin tarkastajiksi Lea Porolaa ja Päivi Saukkoa. 
Päätös: Merkitään tiedoksi. 
4§ Tiedotusasiat:  

- Hyvinvointibarometrin tilanteesta 
- Pohjalaismaakuntien päihdetyön kehittämishanke päättymässä 
- SONet BOTNIAsta valmistuneita uusia työprosessimallinnuksia (työvoiman palvelukeskus, 
lastensuojelun avohuolto,  perhetyö)  
-Etelä-Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelman 2010-2011 – tiedoksi ja 

          kommentoitavaksi (toteuttamissuunnitelman käsittely MYRssä 4.9, maakuntahallitus 
          hyväksyy 21.9.2009) 
Esitys:  
-Anne Saarijärvi kertoi lyhyesti, että SONet BOTNIAn harjoittelija Minttu  Ojala-Kurosen 
työskentely Pohjalaismaakuntien hyvinvointibarometritutkimuksen osalta  on edennyt aineiston 
analyysivaiheeseen ja hän jatkanee työskentelyä lokakuun loppuun saakka. Etelä-Pohjanmaan 
vastausprosentti on 28.8 ja alustavien havaintojen mukaan merkittäviksi sosiaalisiksi ongelmiksi 
tällä hetkellä asiantuntijat maakunnassa mainitsevat mm. päihteiden käytön, työttömyyden ja 
alhaisen tulotason, kun seuraavien vuosien aikana puolestaan velkaongelmat, päihteiden käyttö ja 
psyykkiset pitkäaikaissairaudet arvioidaan vaikeimmiksi ongelmiksi. Pohjalaismaakuntien 
hyvinvointibarometri valmistuu syksyn aikana ja siitä on tulossa myös julkaisu. 
- Pohjalaismaakuntien päihdetyön kehittämishanke on päättymässä Sirpa Tuomela-Jaskarin 
siirtyessä toisiin tehtäviin; päihdetyön ylimaakunnallinen kehittäjäverkosto suunnittelee 
kehittämistyön jatkamisen tapoja syyskuun kokouksessaan ja tiedottaa jatkosuunnitelmistaan 
kuntiin sekä muille toimijoille. Hankkeen loppuraportti on liitteenä ja ilmestyy lähiaikoina myös 
SONet BOTNIAn nettisivuille. 
-Anne Saarijärvi kertoi, että uusia prosessimallinnuksia on valmistunut ja valmistumassa; ne tulevat 
jatkossa löytymään SONet BOTNIAn sivuilta http://www.sonetbotnia.fi/65.html 
-Mervi Lehtola tiedotti Etelä-Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelman 2010-2011 
etenemisestä; laatimisaikataulu on  tiukka, tekstiin ei voida tehdä enää isoja muutoksia, ongelmana 
on teemojen laajuus. Tarvetta konkretialle ja tiettyjen kärkien löytämiselle on, joten myös SB:n 
ohjausryhmältä asiantuntijaryhmänä kaivataan selkeitä konkretisointeja ja painopistealueita. Myös 
kunnissa kaivataan konkretiaa mm. maakuntaliiton omista panoksista esimerkiksi luonnoksessa 
mainittuun laatujärjestelmien kehittämiseen. Lehtola totesi, että toteuttamissuunnitelmaa käytetään 
maakuntaliitossa mm. hankerahoituksen myöntämiseen - jos selkeitä kärkiä löytyy, pyritään myös 
etsimään tekijöitä toimenpiteille. Erityisesti konkretian ja laadun kohtaamisen kysymykset isoissa 
hankkeissa keskusteluttivat; laadun kehittämistä pidetään mahdollisena yhteisen kehittämisen 
sisältönä. Toivottiin, että myös maakuntaliiton hyvinvointitoimijuutta tulisi laajentaa (mm. 
infopankki erilaisten strategioiden, tiedonkeruun ja ohjelmien pesäpaikaksi). Muistutettiin, että 
liitteenä olevan maakuntaohjelman luonnokseen (toimintalinjat 2. Osaamisen ja innovaatiojärjes-
telmän vahvistaminen sekä 3. Asuinympäristön ja hyvinvoinnin kehittäminen) toivotaan 
kommentteja elokuun loppuun mennessä erityisesti vuotta 2010 koskien heli.seppelvirta@etela-
pohjanmaa.fi. 

http://www.sonetbotnia.fi/65.html
mailto:heli.seppelvirta@etela-pohjanmaa.fi
mailto:heli.seppelvirta@etela-pohjanmaa.fi


4 

 
Päätös: Merkitään tiedoksi. 
 
5§ KASTE -ohjelman ajankohtaiskatsaus Etelä-Pohjanmaan hankkeiden osalta 
Esitys: Kehittämissuunnittelija Anne Saarijärvi kertoo Etelä-Pohjanmaan alueella rahoitettujen 
Kaste -hankkeiden tilanteesta.  
Asian käsittely: Anne Saarijärvi esitteli lyhyesti alueella käynnistyviä hankkeita: 
 
Ikäkaste – Äldre-Kaste 2009–2011  
Pohjalaismaakunnista mukana ovat Etelä-Pohjanmaa ja Pohjanmaa; hankkeen kivijalan  
muodostavat veturikaupungit Seinäjoki ja Vaasa. Päivi Niiranen jatkaa edelleen uuden hankkeen 
projektikoordinaattorina nykyisen hankkeen päätyttyä Mediwestistä käsin. (ks. tarkemmin hankkeen 
sisällöistä liitteestä) 
 
Lasten, nuorten ja lapsiperheiden palveluiden kehittämishanke (LNP) 
Etelä-Pohjanmaan osahankkeen neljän työntekijän tiimi on aloittanut työskentelyn Mediwestistä 
maakuntaan jalkautuen 17.8.09 projektikoordinaattori Sirpa Tuomela-Jaskarin vetämänä. (ks. 
tarkemmin etukäteen toimitetut liitteet). Hankkeen projektityöntekijöinä toimivat Auli 
Romppainen, Mirka Nisula ja Elina Pohto. 
 
Välittäjä 2009 
Pohjanmaa -hankkeesta tuttu Minna Laitila jatkaa uuden Kaste -ohjelman mukaisen päihde- ja 
mielenterveyshankkeen projektikoordinaattorina Etelä-Pohjanmaan maakunnan alueella 
marraskuun alusta. Väli-Suomen hankkeessa ovat mukana Vaasan ja Etelä-Pohjanmaan 
sairaanhoitopiirit, Tampereen kaupunki ja Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä. Hankkeen 
tavoitteena on:1. Peruspalvelujen varhaisvaiheen päihde- ja mielenterveystyön toimintamallien ja 
palvelurakenteiden kehittäminen ja jalkauttaminen.2. Asiakkaiden osallisuuden lisääminen 
palveluissa sekä niiden kehittämisessä ja arvioinnissa.3. Ehkäisevän mielenterveys - ja päihdetyön 
kehittäminen ja juurruttaminen.4.Päihde- ja mielenterveystyön osaamisen vahvistaminen. 5. 
Saumattomat palveluketjut peruspalveluista erityispalveluihin sekä. 6. Alueellisten mielenterveys- 
ja päihdetyön suunnitelmien laatiminen yhdessä kuntien ja kuntayhtymien kanssa. 

Vammaistyön hankkeet: Jouni Nummi informoi, että vammaistyön hankkeista ovat päättymässä 
Pakki -hanke, Autismin kirjo -hanke, mutta hankkeiden toimintoja on tarkoitus jättää pysyviksi 
työkaluiksi mm. koulutuksen osalta. Nykyisellään myös POKEVA on päättymässä lokakuulla, 
mutta laaja alue on yhdessä valmistelemassa STM:n evästyksen pohjalta KASTEeseen uutta 
valtakunnallista vammaispalvelujen hanketta loppuvuoden 2009 hakuun. Krista Brandt on palkattu 
kirjoittajaksi Eskooseen ja 24.9. 09 on tulossa seitsemän maakunnan yhteisneuvottelu hankkeesta, 
jonka laaja väestöalue asettaa mm. hallinnoinnille haasteensa. Hankkeen kehittämistyön sisältöinä 
tulevat olemaan: asumisen palvelut, henkilökohtaisen avun ja tuen kehittäminen, rakenteet ja 
prosessit. Muun muassa E-P:n osalta tullaan yhteistoiminta-alueita kaavailemaan uudessa 
hankkeessa pilottialueiksi; ideana on kehittäminen alueellisten ja yhteisten tarpeiden pohjalta - 
ajatuksena on palkata hankerahoilla kunnista kehittämistehtäviin palveluohjaajia. Suunnitelmissa 
on, että Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan kuntaraha menee Eskoon budjetista. Keskustelussa 
nostettiin esiin myös järjestöjen rooli. 

Terveyden edistämisen hankkeet: lisäksi Oili Ylihärsilä kertoi, että terveyden edistämisen saralla 
on paraikaa suunnitteilla Tapaturmien ehkäisy -hanke. EPSHP koordinoi hankevalmisteluja ja 
kaikki sairaanhoitopiirin kunnat ovat mukana hankkeessa. 
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Keskusteltiin laajojen Väli-Suomen hankkeiden uhkakuvista; kuka koordinoi maakunnissa 
hankevalmisteluja, onko vaarana Tampere -keskeisyys. Viitattiin myös ohjausryhmäläisille 
toimitettuihin Väli-Suomen KASTE -tiedotteisiin ja niissä olleisiin pyyntöihin koskien mm. uusia 
hankevalmisteluja. Anne Saarijärvi on keskustellut Kaste -ohjelman Väli-Suomen suunnittelija 
Leena-Kaisa Nikkarisen kanssa E-P:n mahdollisten hankevalmistelujen aikataulusta ja maakuntaan 
on saatu lisäaikaa ilmoittautua mukaan loppuvuoden hankevalmisteluihin muistion liitteenä olleesta 
päivämäärästä poiketen vielä 10.9.2009 mennessä.Keskusteltiin maakunnan mahdollisista muista 
uusista hankevalmisteluista, mutta SONet BOTNIAssa tai ohjausryhmän edustajilla ei ollut tiedossa 
Eskoon valmistelujen ja EPSHP:n terveyden edistämisen hankkeistuksen lisäksi muita 
valmisteluprosesseja alueelta. Väli-Suomen alueella on yleisemminkin meneillään välivuosi, mikä 
on ymmärrettävää, koska myös jo rahoituksen saaneiden hankkeiden käynnistäminen tarvitsee aikaa 
ja voimavaroja. Todettiin, että esimerkiksi aikuissosiaalityön kehittämistä maakunnassa jatketaan 
yhä monissa kunnissa Valtaväylä-hankkeen voimin, joten aikuissosiaalityön uusiin 
hankevalmisteluihin ei maakunnassa juuri nyt välttämättä ole tilausta. Muistutettiin myös muiden 
rahoituskanavien kuin KASTEen käytöstä.  

Päätös: Merkitään tiedoksi. Sovittiin, että mahdollisista hankeaihioista ilmoitetaan aikataulun 
puitteissa viimeistään 10.89.2009 mennessä paitsi SONet BOTNIAan, myös suoraan Nikkariselle 
leena-kaisa.nikkarinen@tampere.fi. 

6§ SONet BOTNIAn Etelä-Pohjanmaan alueellisen toimintasuunnitelman 2009–2010 valmistelu. 
      
Esitys: SONet BOTNIAn Etelä-Pohjanmaan alueellisen toimintasuunnitelmaa 2009–2010 
työstetään parityöskentelynä. Teemoina: keskeiset ajankohtaiset kehittämistarpeet oman työn ja 
toimintaympäristön näkökulmasta (mm. KASTE -haun 2009 teemat ja mahdolliset tiedossa olevat 
hankeaihiot), Etelä-Pohjanmaan keskeiset kehittämiskohteet sekä miten maakunnan sosiaali-ja 
terveydenhuollon kestävää kehittämisrakennetta tulisi rakentaa? 
 
Asian käsittely: Anne Saarijärvi esitteli SONet BOTNIAn toimintasuunnitelman runkoa ja 
loppuvuodesta 2008 kerättyjen kehittämissisältöjen sekä kesän 2009 sähköpostikyselyn pohjalta 
laatimaansa koostetta toimintasuunnitelmaan ehdotetuista sisällöistä kaudelle 2009–2010. Tämän 
jälkeen ohjausryhmä pohti vielä tarkentaen parikeskusteluna Anne Saarijärven laatiman työpaperin 
kysymyksiä. 
 
Päätös: Sovittiin, että Anne Saarijärvi tutustuu parityönä tuotettuun sisältöön, kirjoittaa E-P:n osalta 
luonnostekstiä ja laittaa sen kommenteille ohjausryhmälle SONet BOTNIAn johtoryhmän 24.8.09 
kokouksessaan asettaman valmistumisaikataulun puitteissa. 
 
7§ Muut asiat 
Tulevia tapahtumia: 
- Valtakunnalliset sosiaalialan osaamiskeskuspäivät Pyhätunturilla 26.–28.8.2009 
- Etelä-Pohjanmaan maakuntaohjelman arviointi- ja suunnittelukokous 9.9.2009 (Seinäjoen 

teknologiakeskus) 
Seuraava alueellisen ohjausryhmän kokous; pidetään 5.10.2009 klo 10.00–12.00 Seinäjoella 
Mediwestissä. 

 
8§ Kokouksen päättäminen 
Kokous päättyi klo 12.00.  
 
 

mailto:leena-kaisa.nikkarinen@tampere.fi
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LIITE 1  
Etelä-Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelman 2010–2011 
 
3.3. TOIMINTALINJA 3: ASUINYMPÄRISTÖN JA HYVINVOINNIN KEHITTÄMINEN 
 
Keskeisimmät tavoitteet v. 2010–2011 

• Tasapuolisesti saavutettavat, toimivat ja tehokkaat hyvinvointipalvelut. 
• Maakunnan identiteetin vahvistuminen ja houkutteleva imago. 
• Kylien elinvoimaisuus. 
• Haja-asutusalueiden jätevesien käsittelyn järjestäminen 

 
Julkisten hyvinvointipalvelujen kehittäminen 
 

• Edistetään hyvinvointipalvelujen asiakaslähtöisyyttä ja vaikuttavuutta sekä tuetaan hyvinvointipalvelujen 
tuottamisen uusia tapoja. 

o Aktivoidaan hyvinvointipalvelujen rakenteiden ja tuotannon kokeilu- ja pilottihankkeita. 
o Kehitetään julkisen sektorin hyvinvointipalvelujen tuotantotapoja ja kokeilutoimintaa.  
o Kehitetään peruspalveluja koskevia laatujärjestelmiä. 
o Erityisenä kehittämisen kohteina ovat lapsiperheiden, ikäihmisten ja erityisryhmien palvelut. 
o Tuetaan kunta- ja sektorirajat ylittävän, tarkoituksenmukaisen palveluyhteistyön käytäntöjen 

kehittymistä esimerkiksi hanketoiminnan avulla. 
• Kehitetään palvelujärjestelmää siten, että voidaan entistä paremmin ennaltaehkäistä ongelmien syntymistä ja 

tarvittaessa puuttua niihin ajoissa (varhainen puuttuminen). 
• Vahvistetaan hyvinvointipalvelujen saavutettavuutta esimerkiksi 

o turvaamalla riittävä palvelupisteiden verkko 
o kehittämällä kotiin tarjottavia palveluja ja edistämällä saavutettavuutta parantavien 

palveluinnovaatioiden syntymistä (esimerkiksi tietoverkkojen hyödyntäminen), 
o tukemalla palvelujen saavutettavuutta liikenteellisin ratkaisuin, kuten kehittämällä julkista liikennettä 

ja erityistä palveluliikennettä. 
• Vahvistetaan henkilöstön osaamista lisäämällä tutkimus- ja kehitystoiminnan, koulutuksen ja työelämän välistä 

vuorovaikutusta sekä hyödyntämällä aikuis-, lisä- ja täydennyskoulutuksen tarjoamia mahdollisuuksia. 
• Vahvistetaan kolmannen sektorin toimintaedellytyksiä tukemalla järjestö- ja kansalaistoimintaa. 
• Vahvistetaan peruspalveluja vakiinnuttamalla hyvinvointipoliittinen strategia- ja ohjelmatyö osaksi maakunnan 

ja sen kuntien toimintakäytäntöjä. 
• Tehostetaan hyvinvointipalvelujen tuottamista tukevaa tietojärjestelmäyhteistyötä ja järjestelmien kehittämistä 

(esim. tekniset valmiudet, ohjelmistoyhteistyö, yhteishankinnat ja tietojärjestelmäkoulutus). 
• Luodaan rakenteita ja menetelmiä, jotka helpottavat hyvinvointipalveluja koskevassa suunnittelussa ja 

päätöksenteossa tarvittavan alueellisen tiedon tuottamista, välittämistä ja hyödyntämistä. 
• Kannustetaan kansalaisia tiedottamisen ja hanketoiminnan keinoin hyvinvointia edistäviin 

elämäntaparatkaisuihin (esimerkiksi liikunnallisuus, terveellinen ravinto, päihteettömyys ja sosiaalisten 
verkostojen ylläpito). 

 
Toimenpiteiden kohdentuminen maakunnan sisällä: Toimenpiteet kohdentuvat koko maakuntaan.  
 
 
 
 
3.1. TOIMINTALINJA 1: YRITYSTOIMINNAN EDISTÄMINEN 
 
Keskeisimmät tavoitteet v. 2010–2011 

• Maatalouden parantuneet toimintaedellytykset.  
• Keskeisten kehittämisalojen (elintarvike, metalli- ja teknologiateollisuus, asuminen, hyvinvointi) 

vahvistuminen ja verkostoituminen. 
• Potentiaalisten kasvun alojen yritystoiminnan (luovat alat, matkailu- ja elämystuotanto, uusiutuvat 

energialähteet, yrityspalveluyritykset) syntyminen ja olemassa olevien yritysten saaminen kasvu-uralle. 
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• Yritysten liiketoimintaosaamisen tasokorotus. 

 

 
HYVINVOINTI 
• Kehitetään julkisiin palveluihin liittyviä uudenlaisia toimintamalleja ja pyritään tuotteistamaan niitä. 
• Etsitään julkisiin ja yksityisiin palveluinnovaatioihin liittyviä parhaita käytäntöjä ja testataan niitä. 
• Edistetään terveysteknologiaan, liikuntaosaamiseen ja liikuntamatkailuun liittyviä innovaatioita ja 

niiden tuotteistamista. 
• Lisätään yrittäjyysvalmiuksia panostamalla yrittäjyysosaamisen nostamiseen sosiaali- ja terveysalan 

koulutuksessa.  
 
 
 
 
 
LIITE 2  
 
Hyvät  yhteistyökumppanit, 
 
Väli-Suomen alueen helmikuussa myönteisen valtionavustuspäätöksen saaneet hankkeet on nyt saatu 
käynnistymään, vaikka hallinnoijan ja kuntien väliset sopimukset puuttuvat osasta vielä. Sopimukset saadaan 
lähtemään ennen juhannusta. Kirjeen lopussa on vielä kertaus hankkeiden  yhdyshenkilöistä. Ensin kuitenkin 
tietoa kesän ja syksyn ohjelmasta: 
 
Seuraaville hakukierroksille valmistautuminen 
Sosiaali- ja terveysministeriön 6.3.2009 päivätyssä ajankohtaiskirjeessä todetaan, että 
Kaste-ohjelman seuraavalla eli kolmannella hakukierroksella painopisteet ovat perusterveydenhuollon 
vahvistamisessa, terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä, osallisuuden lisäämisessä ja syrjäytymisen 
ehkäisyssä sekä henkilöstön kehittämisessä ja työhyvinvoinnin edistämisessä. Hankkeiden toivotaan edelleen 
olevan laajoja, usean kunnan tai kuntayhtymän yhteisiä hankkeita. Valtionavustuksen hakija voi olla kunta, 
kuntayhtymä tai sairaanhoitopiiri. Vuoden 2010 valtionavustusten hakuaika päättyy 31.12.2009. 
 
Väli-Suomen alueella esiin on jo noussut joitakin uusia kehittämishankkeiden ituja, jotka ovat sekä alueen 
oman kehittämissuunnitelman että ministeriön painopisteiden mukaisia. Tässä on tähän päivään mennessä 
tietooni tulleita aiheita: 
  

• Perusterveydenhuollon kehittäminen: mitä hankesuunnitelmia/kehittämistyötä on jo tekeillä?  
Tulossa myös YLVA:n suunnitelmia. 

 
• Kaste-ohjelman alle sijoittuvan Toimiva terveyskeskus-ohjelman toimenpidesuunnitelma 

julkistetaan syksyllä. Ohjelmapäällikkö Taina Mäntyranta (STM) kertoi 2.6. pidetyssä alueellisten 
Kaste-suunnittelijoiden kokouksessa Toimiva Terveyskeskus -toimenpideohjelmasta ja sen 
tavoitteista (esitys liitteenä). Taina toivoi, että uusissa hankeaihioissa pohdittaisiin, mitä voitaisiin 
rakentaa yhdessä terveyskeskustyön ja perusterveydenhuollon kehittämiseksi. Taina esitteli ns. 
Läpimurto-menetelmää, jossa toimisi 15-20 saman aihepiirin hanketta eri kunnissa. Standardin 
asettaisivat parhaat kotimaiset mallit ja toimintaa arvioitaisiin jatkuvasti. Toiminta kestäisi vuoden. 
Toimijoiden yhteisiä kokoontumisia pidettäisiin 3 kk välein. Tavoitteena on, että THL:n 
yhteyshenkilöt ja muut toimijat tekisivät kesän aikana malliin liittyvää taustatyötä. Taina toivoi, että 
perusterveydenhuolto nousisi hankeaihioissa enemmän esille, vaikka sosiaali- ja terveydenhuollon 
yhteistyön kehittämistä jo onkin jonkin verran avustetuissa hankkeissa mukana. Mallin hallinnoija- 
ja toteuttajataho on vielä kysymysmerkki, mutta asiaa kehitellään ja pohditaan. Mallia voitaisiin 
viedä eteenpäin esimerkiksi jo olemassa olevan hankkeen sisällä (esim. Eksote ja Etelä-Karjalan 
SoteINTO). Tähän liittyen olennaisia asioita ovat henkilöstön työhyvinvointiin, johtamiseen, 
työnjakoon ja jaksamiseen liittyvät kysymykset. 
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• Tiedonkeruu, indikaattorit ja tiedon jalostaminen. Alueellisessa kehittämistoiminnan suunnitelmassa 
nostetaan esille tiedonkeruusuunnitelman tekeminen. Alueen tarkastelu indikaattorien valossa nostaa 
esille tarpeen kehittää indikaattoreita sellaisiksi, että ne tuottavat vertailukelpoista tietoa alueen 
kunnille. Tiedonkeruusuunnitelmaa tekemään perustettiin alujeoryn 12.3.2009 pidetyssä 
kokouksessa ryhmä, johon osallistuvat Maijaliisa Junnila, Mika Vuori, Marja-Liisa Lindfors, Juha 
Luomala, Välittäjä 2009-hankkeen edustaja sekä Leena-Kaisa Nikkarinen.  Ryhmä ei ole vielä 
kokoontunut, mutta THL on käynnistämässä kehittämistyötä syksyllä, ja samalla voi käynnistyä 
yhteistyö Väli-Suomen alueella. Tiedon hyödyntämisen kehittämiseksi tarvitaan kiinteää yhteistyötä 
kuntien käytännön toimijoiden ja THL:n kesken. Myös KuntaIT tulisi kytkeä mukaan kehittämiseen. 
Tiedontuotannon kehittäminen tulisi myös kytkeä alueella käynnistyviin hankkeisiin, jotta niissä 
voidaan hyödyntää saatavilla olevaa tietoa mm. seurannassa ja arvioinnissa.  

 
• Tarvitaanko ikääntyneiden palveluiden kehittämiseksi uusi hanke, joka täydentäisi Ikäkaste – Äldre-

Kaste -hanketta? 
 

• Pikassos Oy:n kokoama aloite aikuissosiaalityön kehittämisestä, johon myös Saspe on ilmaissut 
kiinnostusta sosiaalisen kuntoutuksen näkökulmasta 

 
• Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän hankesuunnitelma Vammaispalveluiden parhaat 

palvelurakenteet ja prosessit. Hankesuunnitelma on jo saanut ohjausta STM:stä jatkovalmistelua 
varten. 

 
• Varhaisen kotiutuksen malli AVH-kuntoutuksessa TAYS-erityisvastuualueella (PSHP, PHSOTEY ja 

Reumasäätiön sairaala)  
 

• Mitä terveyden edistämisen hankkeita on tulossa? 
 

• Ovatko esimerkiksi Kaste- tai muut indikaattorit nostaneet esille kehittämistarpeita?  
 

• Onko jo kehitetty hyviä käytäntöjä, joita halutaan tuoda esille ja levittää Kaste-ohjelman kautta? 
 

• Alustavia kyselyjä yhteistyö- ja osallistumismahdollisuuksista on tullut myös järjestöistä, 
ammattikorkeakouluista ja oppilaitoksista 

 
Pyydän yllä olevien ja mahdollisesti muiden hankeaihioiden ja – itujen valmistelijoita toimittamaan 
luonnoksia tai alustavia suunnitelmia, mieluiten 18.8. mennessä. On tärkeää, että kaikki kehittämistarpeet 
ja vielä hyvin alkuvaiheessakin olevat aihiot tulevat silloin aluejohtoryhmän tietoon. Aluejory 
kokoontuu seuraavan kerran 20.8., jolloin on tarkoituksena käydä hankeaihiot alustavasti läpi. Aluejory 
pitää työkokouksen 10.-11.9.,  johon kutsutaan toisena päivänä myös hankeaihioiden valmistelusta vastaavia 
esittelemään aihioita. 
Autan mielelläni hankesuunnitelmien tekemisessä jo alkuvaiheessa. Kehotan myös tutustumaan STM:n 
sivuilta löytyvään materiaaliin http://www.stm.fi/vireilla/kehittamisohjelmat_ja_hankkeet/kaste 
 ja siellä mm. toukokuussa  2009 päivitettyyn hankeavustusoppaaseen. Sivuilta löytyy myös Väli-Suomen 
alueellinen kehittämistoiminnan suunnitelma. 
 
Yhteistyöterveisin 
Leena-Kaisa Nikkarinen 
Suunnittelija, Kaste-ohjelma 
Tampereen kaupunki, tilaajaryhmä 
PL 487 (Aleksis Kiven katu 14-16 C) 
33101 Tampere  
leena-kaisa.nikkarinen@tampere.fi 
Puh. 040 800 4621 
Faksi (03) 5656 5220 

http://www.stm.fi/vireilla/kehittamisohjelmat_ja_hankkeet/kaste
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