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Haapoja Timo Karlsson Mailis 
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Jokiranta Harri  
Kellokoski-Kari Eija 
Lassila Ulla                      
Lehtola Mervi 

Mäkinen Tuulikki 
Jokisuu Marjatta 
Rossinen Marko 

Nummi Jouni  
Nurmi Maria-Liisa 

 

Palomäki Tarja  
Porola Lea 
Rahkonen Pekka 
Rinne Päivi 

 

Saukko Päivi Saarinen Anneli 
Somppi Marja-Liisa 
Wiberg Veli-Erkki 

 

Ylihärsilä Oili 
 
Rautajoki Arto 

 

Saarijärvi Anne (esittelijä/ siht) 
 
Vierailijoina alueen Kaste-hankkeista:   
Laitila Minna, Lapiolahti Päivi, Niiranen Päivi, 
Lehtonen Maarit, Tuomela-Jaskari Sirpa sekä 
Väli-Suomen Kaste-toimijoista Lehtimäki 
Vuokko, Luomala Juha ja Nikkarinen Leena-
Kaisa ja Rintala Heli Etelä-Pohjanmaan 
maakuntaliitosta 
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ASIAT: 
 
1§ Kokouksen avaus 
 
2§ Esityslistan hyväksyminen 
 
3§ Pöytäkirjan tarkistaminen 
 
4§ Tiedotusasiat 
- SONet BOTNIAn strategiatyöskentelyn käynnistäminen 
-alueellinen tiedontuotanto 
-valtakunnallinen sosiaalialan osaamiskeskusneuvottelukunta 
 
5§ Hankerahoitus ja sosiaalialan kehittäminen, EU-koordinaattori Heli Rintala Etelä-Pohjanmaan  
     maakuntaliitto 
 
6§ KASTEen ajankohtaisasiat ja hankesuunnittelun eteneminen: mukana keskusteluissa Väli- 

Suomen aluesuunnittelija Leena-Kaisa Nikkarinen, hankejohtaja Juha Luomala, Kasperi sekä  
Hankejohtaja Vuokko Lehtimäki, Ikäkaste. 

 
7§ Muut asiat 
      Tulevia tilaisuuksia ja tapahtumia: 

- Perhetyön ja lastensuojelun työkokous 9.9.2010 
- Tietojärjestelmät ja teknologia sote -aloilla työkokous 28.9.2010 

 
8 § Kokouksen päättäminen 
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1§ Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja Harri Jokiranta oli estynyt osallistumaan kokoukseen, joten kokouksen avasi 
klo 9.05 varapuheenjohtajana toiminut Tarja Palomäki. Koska paikalla oli tällä kertaa 
kutsuttuja vieraita, tehtiin lyhyt esittelykierros. 

 
2§ Esityslistan hyväksyminen 

Esitys: Hyväksytään kokouskutsun asialista kokouksen esityslistaksi 
Asian käsittely: Hyväksyttiin asialista kokouksen esityslistaksi 
Päätös: Merkitään tiedoksi. 

 
3§ Pöytäkirjan tarkistaminen 

Esitys: Valitaan pöytäkirjan tarkastajat 
Asian käsittely: Edellinen pöytäkirja todettiin sähköisesti tarkastetuksi. Tämän kokouksen 
pöytäkirjantarkastajiksi ehdotettiin Lea Porolaa ja Maria-Liisa Nurmea ja esitys hyväksyttiin. 

          Päätös: Merkitään tiedoksi. 
 
4§ Tiedotusasiat:  
 
SONet BOTNIAn strategiatyön käynnistäminen 
-Arto Rautajoki esitteli 19.8.-20.8.2010 Kokkolassa pidettävillä SONet BOTNIAn strategiapäivillä 
käynnistyvää strategiatyöskentelyä. Syksyn aikana toteutetaan osallistava strategiatyönprosessi, 
johon myös alueelliset ohjausryhmät tuottavat näkemystään ja kommentoivat sisältöjä myöhemmin 
lokakuun 2010 aikana. (ks. tarkemmin diaesitys) 
 
Alueellinen tiedontuotanto 
- on vahvistettu systemaattiseksi kehittämiskohteeksi SB:n johtoryhmässä  yhteistyökumppanien 
vahvan näkemyksen ja kokemusperäisen tiedon kokoamiseksi. SB:n alueelle tullaan perustamaan 
tätä varten ylimaakunnallinen kehittäjäryhmä, jonka kokoonpanoesitys ja tehtäväksianto käsitellään 
SB:n johtoryhmässä 19.8.2010. Keskusteltiin siitä, että SB:lla ja Etelä-Pohjanmaan maakuntaliitolla 
on jo nyt yhteistyötä tiedontuotannossa (mm. ennakointiportaalityöskentely, hv-barometri).  
Rautajoki kertoi, että tiedontuotannon kehittämiseen liittyvä kirje (STM) on tulossa lähiaikoina 
toimijoille. Lisäksi keskusteltiin THL:n roolista tiedontuotannossa. Todettiin, että SB -alueella 
hyvinvointi-indikaattorityö on etenemässä ja Maritta Vuorenmaa (THL, Vaasan alueyksikkö) toimii 
tässä yhteyshenkilönä SB:n suuntaan. Tiedotettiin myös, että Väli-Suomen alueellinen Kaste -
johtoryhmä järjestää indikaattorityökokouksen elokuussa; Kaste -ohjelman indikaattoreita tullaan 
jatkossa muutenkin tarkentamaan.  
 
Valtakunnallinen sosiaalialan osaamiskeskusneuvottelukunta 
-on nimetty ajalle 15.5.2010 – 31.12.2013 ja SONet BOTNIAn alueelta jäseneksi valittiin Harri 
Jokiranta (varalla Varpu Rajaniemi, Pohjanmaan liitto). Neuvottelukuntatyöskentelyssä toivotaan 
edelleen aktiivista vuoropuhelua alueen ja valtakunnan tason välille. 
Esitys: Merkitään tiedoksi 
Päätös: Merkitään tiedoksi 
 
5§ Hankerahoitus ja sosiaalialan kehittäminen 
 
Esitys: EU-koordinaattori Heli Rintala Etelä-Pohjanmaan maakuntaliitosta alustaa  
hankerahoituksesta ja sosiaalialan kehittämisestä 
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Asian käsittely: EU-koordinaattori Heli Rintala Etelä-Pohjanmaan maakuntaliitosta tiedotti 
puheenvuorossaan sosiaalialan kehittämisen hankerahoitusmahdollisuuksista keskeisimpien EU-
ohjelmien osalta ja muistutti, että nämä tulee muistaa Kasteen ohella. Ajankohtaisia Rintalan 
esittelemiä ohjelmia ovat EAKR-ohjelma, ESR-ohjelma ja maaseutuohjelma. Rahoituspäätösten 
valmistelu ja rahoituksen hakeminen tapahtuvat näissä muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta 
maakunnallisesti. Rintala totesi, että vaikka hyvinvointi/sosiaaliala eivät välttämättä näy vuoteen 
2013 kestävissä ohjelmissa ”ykkösteemoina”, on sisällöistä kuitenkin löydettävissä alan 
kehittämiseen sopivia kohtia. (Huom.! Rintalan esitys sekä oheismateriaalit löytyvät 
kokonaisuudessaan muistion liitteistä) 
Päätös: Merkitään tiedoksi 

 
6§ KASTEen ajankohtaisasiat  
      
Esitys: Käsitellään KASTE -ohjelman ajankohtaisia kuulumisia, käydään keskusteluja nykyisten ja  
valmisteilla olevien Etelä-Pohjanmaan hankkeiden linjauksista ja työnjaosta tuleviin 
valmisteluprosesseihin liittyen. Keskustelussa ovat mukana Väli-Suomen Kaste-suunnittelija Leena-
Kaisa Nikkarinen, Kasperin (Lasten, nuorten ja lapsiperheiden palveluiden kehittämishankkeen) 
projektijohtaja Juha Luomala, Pikassos Oy ja IkäKasteen projektijohtaja Vuokko Lehtimäki, 
Pikassos Oy sekä Etelä-Pohjanmaalla toimivien hankkeiden koordinaattorit. 

 
Asian käsittely:  
Yleistä KASTE -asiaa 
Leena-Kaisa Nikkarinen tiedotti, että Väli-Suomen alueen kehittämisen painopistealueet ovat 
vuoden 2010 hakukierrokselle valmistauduttaessa; 1) lasten, nuorten ja lapsiperheiden palveluiden 
kehittäminen, 2) mielenterveys- ja päihdehuollon palveluiden kehittäminen, 3) ikääntyneiden 
palveluiden kehittäminen, 4) perusterveydenhuollon kehittäminen sekä 5) aikuissosiaalityön 
kehittäminen. Mainituista painopistealueista kolmessa ensimmäisessä ovat jo käynnissä 
kehittämishankkeet, jotka päättyvät v. 2011 ja joissa alkanutta kehittämistyötä on tarkoitus jatkaa 
uusissa hankkeissa. perusterveydenhuollon kehittämishanke toteutuu v. 2010 -2012. Näistä 
aikuissosiaalityön hanke, johon on kiinnostusta lähinnä Pohjanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla, on 
kokonaan uusi, ja sen valmistelu alkaa kesän aikana. Nikkarinen arvioi, että Väli-Suomen alueella 
jää jaettavaksi hankkeisiin kaikkiaan noin 4-5-miljoonaa euroa. Nikkarinen ilmoitti, että Tampere 
hallinnoinee jatkossakin Kasperia ja Ikäkastetta. Tarkennettiin vielä, että uusiin hankkeisiin tullaan 
hakemaan rahoitusta ajalle 11/2011–10/2013. Kritisoitiin keskustelussa yleisesti sitä, että 
osahankkeet joudutaan lopettamaan näin ”teknisesti” välillä, vaikka sisällöllisesti kehittämistyötä 
pyritäänkin jatkamaan uusissa hankkeissa. 
 
Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 
Jouni Nummi informoi lyhyesti 12 maakunnan yhteisestä Vammaishuollon Kaste -hankkeesta, jota 
Eteva hallinnoi. Aloitus on viivästynyt, mutta elokuussa päästäneen vauhtiin; projektipäälliköksi on 
valittu Tuija Anttila, mutta alueille tullaan myöhemmin palkkaamaan kehittämissuunnittelijoita. 
Asiaan palataan tarkemmin tulevissa kokouksissa. 
 
KASPERI 
Juha Luomala esitteli yleisesti Väli-Suomen KASPERI -hankkeen toimintaa ja totesi, että 11 
osahankkeen pirstaleisuutta on vaikea hallinnoida. Luomala kertoi, että valmistelijana KASPERIn 
pohjalta jatkaville hankkeille toimii hankejohtaja Pikassos Oy:n (Kristiina Laiho) tuella. Luomalan 
mukaan osaamiskeskusverkostot vahvistettuina terveydenhuollon edustajilla ovat valmisteluissa 
tärkeässä roolissa. Luomala ilmoitti, että aikataulutus liittyen mm. osaamiskeskuksilta odotettavaan 
valmistelutyöskentelyyn tarkentuu kesäkuussa. KASPERIn jatkovalmistelussa huomioitavia asioita 
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ovat: aiempaa tiiviimpi rakenne, tutkimuksen kytkeminen hankkeeseen, 3.sektorin toimijoiden 
roolin korostuminen ja kytkentä THL:n ja STM:n valmistelemaan Kaste II -hankkeeseen. Luomala 
mainitsi, että ns. jatkohakemukset eivät ole suotavia, vaan nyt tavoitellaan jalostunutta vaihetta 
meneillään olevien hankkeiden painopistealueet huomioiden. Uusi hanke rakentuu kolmen 
sisällöllisen teeman alle, ja sisällöissä korostuvat mm. kotiin vietävät palvelut, perhetyö eri 
muodoissaan sekä palvelutarvearvioinnin uudet menetelmät ja ylisektoraalinen johtaminen. Myös 
tutkimuksellinen osuus painottuu uudessa hankkeessa. (ks. diaesityksestä tarkemmin 
painopistealueet ja ehdotus uuden hankkeen rakenteesta!) Luomala ilmoitti, että Etelä-Pohjanmaalla 
on sovittava lisäksi nykyisen kahden osahankkeen (Selevä paletti ja maakunnallinen osahanke) 
yhdistymisestä. 
Keskusteltiin siitä, kuinka turvata laajojen hankkeiden (myös KASPERIn) kehittämistyön 
näkyminen peruskunnissa ja riittävät resurssit alueellisten pilottien verkostoille. Ehdotettiin 
vaihtoehtoisten rahoituskanavien käyttämistä kehittämistyön varmistamiseksi, esimerkkinä 
mainittiin mm. verkkoportaalirahoituksen hakeminen Tekesiltä tai EAKR-rahoitusten kautta. 
Luomala totesi, että Väli-Suomen alueella ylisektoraaliseen johtamiseen on jo valmisteilla Tekes -
haku. Muita rahoitusmahdollisuuksia tutkittaneen myös edelleen hankejohtajan toimesta. 
 
IKÄKASTE 
Vuokko Lehtimäki kertoi yleistä asiaa vanhuspalvelujen kehittämishankkeesta, jonka viittä 
tavoitetta tämänhetkisissä osahankkeissa vielä toteutetaan. Lehtimäki mainitsi, että Vaasa on 
irtautunut sekä suomen- että ruotsinkielisestä hankkeesta 4/2010. Vanhushuollon kehittämistyötä 
jatkavassa hankkeessa puolestaan edetään neljällä teemakohtaisella kehittämisalueella ja otetaan 
Väli-Suomen verkostot sekä vertaiskehittäminen laajasti käyttöön.  Yhteys Potku -hankkeeseen on 
olemassa ja myös ideoita aikanaan suunnitelluista kehittämisyksiköistä pyritään hyödyntämään 
uudessa maakunnallisessa rakenteessa. Hankejohtaja koordinoi valmistelua, jossa vahvasti tulevat 
olemaan mukana myös osaamiskeskukset ja muut avaintoimijat. Lehtimäki kertoi, että alkusyksystä 
käynnistetään maakunnalliset valmistelufoorumit ja Pikassos Oy koordinoi loppusyksystä 
valmistelua maakuntien tuella. Ikäkasteen ohjausryhmässä 10.6.2010 käsitellään jatkovalmistelun 
aikataulutus. Tiedusteltiin mm. hyvinvointiteknologian kehittämisestä, yritysten roolista ja tähän 
haettavista mahdollisista rahoituksista. Lehtimäki totesi, että yhteistyötä tässä on jo tehty mm. 
alueellisen koheesio-ja kilpailukykyohjelman (KOKO) kanssa ja tätä jatketaan yhä yhteisten 
rajapintojen osalta. Rahoitusten osalta myös Tekes -kytkentää pidetään yhä potentiaalisena. 
Tiedotettiin vielä Etelä-Pohjanmaan osahankkeen suunnitelmista mm. hyvinvointi TV:n 
kehittämisen osalta.  (ks. Ikäkasteen diaesitys tarkemmin liitteestä) 
 
VÄLITTÄJÄ 
Minna Laitila kertoi yleisesti Välittäjä -hankkeen tilanteesta ja mainitsi kehittämistoiminnan 
laajenneen Lahden suuntaan, jossa uusi osahanke on juuri aloittamassa. Välittäjän 
jatkovalmisteluihin liittyviä kokouksia on pidetty jo toukokuulla ja seuraavan kerran 14.6.2010. 
Uutena avauksena hankkeessa tullee olemaan mm. teknologian kehittäminen konsultaatioon. 
Välittäjän jäljillä loppuvuodesta 2010 jatkavaa hanketta valmistelee hankejohtaja 
valmistelutyöryhmän kanssa, jonka kokoonpanoa tullaan laajentamaan mm. järjestötoimijoilla. 
Osaamiskeskukset eivät ainakaan tässä vaiheessa ole erikseen valmisteluissa mukana, sillä kytkös 
on olemassa tällä hetkellä taustaorganisaatioiden kautta jo luonnostaan Minna Laitilan sijoittuessa 
SB:n organisaatioon. (Huom! Välittäjän diaesitys liitteenä!) 
 
Keskusteltiin vielä SB:n pohjapaperin kysymysten kautta toimijoiden rooleista tulevissa 
hankevalmisteluissa:  
Hallinnoija vastaa kuntasopimuksista jatkossakin. Hankejohtajat vastaavat hankekirjoittamisen 
”kokoonjuoksusta”. Osahankkeista ei kirjoiteta jatkohankkeita. Koska kyseessä on monella tapaa 
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tärkeä ja aikaa vievä kokoamistyö alueellisen kehittämistoiminnan rahoituksen turvaamiseksi, 
keskusteltiin mm. vammaishuollon Kaste -valmistelujen aikaisesta hyvästä käytännöstä eli 
ulkopuolisen kirjoittajan käyttämisestä. Luomalan mukaan suunnitelmissa ei kuitenkaan tällä 
hetkellä ole käyttää ulkopuolista toimijaa, vaan tehtävää ollaan jättämässä paljolti sosiaalialan 
osaamiskeskuksille. Luomala esitti, että elokuulle mennessä SB:n toimesta Etelä-Pohjanmaalle 
lisäksi koottaisiin hankevalmisteluissa tarvittava avaintoimijaryhmä. 
Keskusteltiin yleisellä tasolla siitä, että osaamiskeskuksiin tulee samanaikaisesti useita päällekkäisiä 
hankevalmisteluja ja hankekirjoittamiseen käytettävä resurssi ei välttämättä jakautuessaan myös 
muun osaamiskeskustyön kanssa ole läheskään riittävä.  Työskentelyä kuitenkin jatketaan ja 
hankejohdolta toivotaan vielä täsmällisempiä linjauksia hankevalmisteluihin liittyviin odotuksiin ja 
konkreettisiin aikatauluihin. 
 
Leena-Kaisa Nikkarinen ilmoitti, että yleinen tiedote/kuntakirje on tulossa jakeluun lähiaikoina. 
Hankejohtajat puolestaan ovat yhteydessä suoraan kuntiin ja muille toimijatahoille. Lisäksi 
tiedotettiin, että hankejohtajat toimittavat nykyistä valmistellummat paperit kehittämistyön 
jatkosisällöistä Kasteen Väli-Suomen aluejohtoryhmän 18.8.2010 kokoukseen. Tämän jälkeen 
osaamiskeskusten kautta lähetetään tarkempi kirje kuntiin. Todettiin, että kuntien talousarvioiden 
tulee olla tiedossa viimeistään elo-syyskuussa, joten kuntakirjeet on saatava ajoissa liikkeelle. 
Vaikka tulevassa haussa haetaan vuotta 2011 koskien kuntarahaa vain kahden kuukauden ajalle 11–
12/2011, samalla lienee kuitenkin tarkoituksenmukaista hakea kunnista sitoutumista osallistumiseen 
jo pidemmälle eli vuoden 2013 loppupuolella saakka.  
Hankejohtajat totesivat, että valmisteluun tulevat hankkeet on avoimia uusille kunnille, kunhan 
sisällöt sopivat yhteiseen maakunnalliseen suunnitteluun ja yhteisten teemojen alle. 
Aikuissosiaalityön hankevalmistelujen osalta Nikkarinen totesi, että maakunnista tähän on 
ilmoittanut kiinnostuksestaan lähinnä vain Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan kuntia. Näin ollen 
valmistelun laajeneminen koko Väli-Suomen alueen hankkeeksi saattaa vielä olla kyseenalaista, 
mutta toisaalta kartoituksia muualla on vielä parhaillaan meneillään. Sisällöt ovat kuitenkin tärkeitä 
ja painopistealueiden mukaisia; keskusteltiin sisällöistä ja uutena ajatuksena mm. terveyshyötymalli 
-ajattelun (vrt. Potku -hanke, dia Nikkarisen esityksessä) lanseeraamisesta sosiaalihyöty -malliksi 
aikuissosiaalityöhön. Tiedotettiin, että aikuissosiaalityön uuden hankevalmistelun kohdalla edetään 
kuitenkin niin, että osaamiskeskusedustajat kokoustavat Tampereella 21.6.2010 asiasta ja kuntiin 
tiedotetaan valmistelun etenemisestä. 
      

Päätös: Merkitään tiedoksi.       
 
7§ Muut asiat 
Tulevia tapahtumia: 
- SONet BOTNIA järjestää 9.9.2010 Etelä-Pohjanmaan alueen perhetyöntekijöiden  ja 
lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden yhteisen tilaisuuden ”Perhetyön moninaiset mahdollisuudet 
lastensuojelussa”  
- Ylimaakunnallinen ”Sote-tietojärjestelmien suossa vai yhdessä eteenpäin?” tietojärjestelmien 
kehittämiseen liittyvä työkokous  28.9.2010 Seinäjoki 
Asian käsittely: Merkitään tiedoksi. 
Päätös: Merkitään tiedoksi. 

 
8§ Kokouksen päättäminen 
Seuraava kokous pidetään 17.9.2010 klo 9.00, kokouspaikasta informoidaan myöhemmin. Kokous 
päätettiin klo 11.30. 
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