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Varhaiskasvatuksen asema hallinnossa
Päivähoitolain uudistamisen tilanne
Varhaiskasvatuksen neuvottelukunta
Työaikalain muutos
Tiedoksi: uudet tilaohjeet, allergiaohjeet,
oikeusasiamiehen ratkaisuja, tuulia maailmalta, uusi
sivusto, kiusaamisen ehkäisyhanke, Kaste-hankkeet

Hallitusohjelma 15.4.2007;

vaka poimintoja

 Luodaan perheille aitoja mahdollisuuksia valita lapsilleen paras
hoitomuoto. Varhaiskasvatuspalveluja kehitetään
monimuotoisemmiksi lisäämällä osa-aikaisen hoidon
mahdollisuutta sekä avoimia päiväkoteja ja kerhotoimintaa.
Perhepäivähoidon edellytyksiä parannetaan.
 Toteutetaan päivähoitolainsäädännön uudistus.
 Selvitetään varhaiskasvatuksen asema hallinnossa.
 Toteutetaan maksujen jälkeenjääneisyyden huomioiva
sosiaali- ja terveydenhuollon maksu-uudistus.
 Arvioidaan koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan
lainsäädännön toimivuus, toiminnan laatu ja muutostarpeet
 Lastentarhanopettajien koulutukseen sisällytetään
sukupuolitietoista opetusta.

Lapsia kunnallisessa ja yksityisessä
päivähoidossa vuonna 2008
(prosenttia lapsista)

Municipal Day Care

Private Day Care

Total

Age
under 1
1
2
3
4
5
6
Total

1,1
28,7
47,9
62,4
67,4
71,2
65,0
48,8

0,2
2,9
4,3
6,0
6,4
6,2
4,3
4,3

1,2
31,6
52,2
68,4
73,8
77,4
69,4
53,1

Päivähoidon hallinto kunnissa 1.1.2010
Lähde: THL ja Suomen Kuntaliitto

 Manner-Suomessa on 326 kuntaa

 Vuoden alussa 2010 lasten päivähoidon hallinto oli
– sivistys- ja opetusalan yhteydessä 162 (50 %) kunnassa
– sosiaali- ja terveysalan yhteydessä 135 (41 %) kunnassa
– organisointi muulla tavalla 29 (9 %) kunnassa, esim.
elinkaarimalli, kuntayhtymä, liikelaitos

Lähde:THL ja Kuntaliitto

Selvitys varhaiskasvatuksen hallinnosta
 Hallitusohjelma: Selvitetään varhaiskasvatuksen asema hallinnossa
 STM ja OPM asettivat selvityshenkilöt
– varatuomari Tuulikki Petäjäniemi ja toimitusjohtaja Simo Pokki
– toimikausi 16.10.2009 – 26.2.2010

 Selvityksessä tuli
 päivittää varhaiskasvatuksen hallinnon järjestämisen tilanne kunnissa
 arvioida ja tehdä ehdotukset varhaiskasvatuksen asemasta
valtionhallinnossa ja ehdotuksen aiheuttamista lainsäädännön
muutostarpeista
 arvioida ehdotuksen yhteiskunnalliset ja taloudelliset vaikutukset sekä
vaikutukset kunnallisten ja valtion viranomaisten toimintaan.
 Kohteena:Kunnallinen ja yksityinen päivähoito, avoimet
varhaiskasvatuspalvelut, yksityisen hoidon tuki ja kotihoidon tuki

Selvityshenkilöiden esitys 19.2.2010


”Päivähoidon hallinto tulee siirtää kokonaisuudessaan
sosiaali- ja terveysministeriöstä opetusministeriöön.”
 Päivähoidon kokonaisuus:
• kunnan ja yksityisten tahojen järjestämä päivähoito
• avoimet varhaiskasvatuspalvelut
• kotihoidon ja yksityisen hoidon tuki



Perustelut:
1. 50 % kunnista on siirtänyt päivähoidon hallinnon opetustoimeen.
2. Siirto olisi linjassa Ruotsissa, Norjassa, Islannissa ja ”muualla
EU:ssa” tehtyjen ratkaisujen kanssa.
3. Lapsen oikeuksien ja pedagogisen jatkumon (päivähoito,
esiopetus, koulu) vahvistaminen.

STM:n ja OPM:n kanta siirtoon
 Ministerit Risikko ja Virkkunen: ”Siirto on perusteltu”.
 Ministeri Risikko: ”Siirto pitää liittää lasten, nuorten
ja perheiden palvelujen vahvistamiseen STM:n
koordinoimana ja työnjaon selkiyttämiseen
valtionhallinnossa.”

Päätös edelleen tekemättä
 Hallituksen iltakoulun käsittely piti olla 23.3.2010 >
7.4. -> elokuussa 2010 -> ajankohta auki
 Jos siirto päätetään tehdä, on edelleen päätettävä
– siirron aikataulusta (raportin esitys: vuonna 2011)
– henkilöstön asemasta (siirretäänkö henkilöstöä STM:stä
OPM:öön tai THL:stä OPH:een)
– mikä taho valmistele siirron edellyttämät mittavat
säädösmuutokset
 Joka tapauksessa STM jatkaa lainsäädännön uudistamista
näiden reunaehtojen puitteissa

Lasten ja nuorten kasvun ja hyvinvoinnin
selvitysryhmä
 Laatii selvityksen hallinnon rakenteiden
kehittämisestä vastaamaan lasten ja nuorten
kasvamisen ja hyvinvoinnin kokonaisvaltaiseen
hoitamiseen varhaislapsuudesta työelämään.
 Pj. Georg Henrik Wrede
 Jäsenet: OPM, STM, VM, Pääesikunta, TEM,
ohjelmajohtaja Perho
 Työryhmällä lisäksi ohjausryhmä
 Toimikausi 1.10.2009 – 30.9.2010 -> määräaikaa
jatketaan ilmeisesti 30.10. asti

Selvitys hallinnon rakenteiden kehittämisestä
vastaamaan lasten ja nuorten kasvamisen ja
hyvinvoinnin kokonaisvaltaiseen hoitamiseen
varhaislapsuudesta työelämään
 Työryhmän esittämät vaihtoehdot hallinnon
rakenteiden kehittämiseksi:
1) Lapsi-, nuoriso- ja perheministeri
2) Lasten, nuorten ja perheiden ohjelmaministeri
3) Lapsi- ja nuoriso- ja perhepolitiikan
kehittämisohjelma koordinaation välineenä

Päivähoidon ohjaus valtion hallinnossa
edelleen STM:llä
 Päivähoidon ohjaus edelleen sosiaali- ja
terveysministeriöllä ja aluehallintovirastoissa (ent.
lääninhallitukset) peruspalvelut, oikeusturva ja luvat
vastuualueella
 Päivähoito edelleen sosiaalihuoltolain 17 §:ssa
todettu sosiaalipalvelu eli soshuollon lainsäädäntö
 Keskeisiä päivähoidon säädöksiä, mm. laki lasten
päivähoidosta, laki sosiaalihuollon ammatillisen
henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista, laki sosiaali- ja
terveydenhuollon asiakasmaksuista, laki
sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista
 Pienten lasten hoitojärjestelmän kokonaisuus
 Sisällön ohjaus: Varhaiskasvatussuunnitelman
perusteet /Stakes 56, 2005

Päivähoitolainsäädännön uudistamisen
taustaa
 Vuodelta 1973 olevien lain ja asetuksen muutoksia on tehty
vuosien varrella n. 50 kpl
 Kokonaisuudistusta valmisteltu jo 1990-luvulta, mm.
– Pienten lasten hoitojärjestelmän kehittämisryhmä (STM 1994:11),
– Varhaiskasvatustyöryhmä (STM 1999:4) ja
– Valtioneuvoston periaatepäätös varhaiskasvatuksen
valtakunnallisista linjauksista (STM 2002:9)

 Varhaiskasvatuksen neuvottelukunta
– varhaiskasvatuksen neuvottelukunnan 1. toimikauden ehdotukset
(STM 2007:72)
– valmisteltu HE (2006)
– neuvottelukunnan 2. toimikauden aikana toimineen
varhaiskasvatuslainsäädännön kehittämisjaoston esitykset (STM
2009:28)

Päivähoidon lainsäädännön muutoksia viime
vuosilta
 Päivähoidon asiakasmaksujen uudistus 1.8.2008
(387/2008)
 Päivähoitoasetus 2 ja 6 §, hoitotarpeen muutos ja
siitä seuraava henkilöstömitoituksesta poikkeaminen
(VNA 442/2008), voimaan 1.8.2008
 Päivähoitolaki 4 a §, erityislastentarhanopettajien
saatavuus, (1255/2006), voimaan 1.1.2007
 Päivähoitoasetus 6.5 §, päiväkodin
henkilöstömitoituksesta poikkeamisen
täsmentäminen,(1345/2006), voimaan 1.8.2007

Päivähoitomaksujen indeksitarkistus 1.8.2010
 Maksut 31.7.2010 asti





ylin maksu 233 €
2. lapsen maksu 210 €
3. lapsen maksu 46,60 €
alin perittävä maksu 21 €

 Maksut 1.8.2010 alkaen





ylin maksu 254 €
2. lapsen maksu 229 €
3. lapsen maksu 50,80 €
alin perittävä maksu 23 €

 Muutokset myös tulorajoihin
 VNA 958/2009

Keskeiset säädösuudistusten tarpeet liittyvät:








varhaiskasvatuksen hallinnonalaan
lapsen näkökulman esiin nostamiseen
lasten ja henkilöstön määrän sääntelyyn
päiväkodin henkilöstörakenteeseen
perhepäivähoidon kehittämiseen
erityistä tukea tarvitsevien lasten asemaan
avoimien varhaiskasvatuspalveluiden
vahvistamiseen
-> Neuvottelukunnassa erimielisyyttä lähes jokaisesta
edm. asiasta
-> Kokonaisuudistuksen kustannusarvio yli 200
miljoonaa euroa

STM:n toimialaan kuuluvan
varhaiskasvatuspalvelulainsäädännön uudistaminen
Laki varhaiskasvatuspalveluista

Vaihe I
Muut
muutokset

Vaihe
III

lain tarkoitus,
vaka:n
suunnittelu,
erityistä tukea
tarvitsevien lasten
aseman
selkeyttäminen,
ym.

Vaihe II

Käynnistää
varhaiskasvatuslainsäädännön
kokonaisuudistuksen.

HE eduskunnalle syyskaudella
2010.
Mm. näihin ei esitetä
muutoksia:
•Varhaiskasvatuspalvelujen
tavoitteet
• Avoimen varhaiskasvatustoiminnan eri muotojen
sääntely
•Rajapinta esiopetuksen
kanssa

Päiväkodin henkilöstörakenteen muutos:
Lastentarhanopettajien lisäys 1/3:sta ½:een.
25.10.2010 Hanna Kiiskinen

Varhaiskasvatuspalveluita koskevan lain
tavoitteet
STM:n alaan kuuluvien varhaiskasvatuspalvelujen tehtävän
kirkastaminen


Lapsen oikeuksien näkökulman puuttuminen on nähty eräänä
päivähoitolainsäädäntömme keskeisimmistä puutteista
(varhaiskasvatuslainsäädännön kehittämisjaosto).



1 §: ” Tämän lain tarkoituksena on turvata lapsen oikeus
laadultaan hyviin varhaiskasvatuspalveluihin sekä lapsen
vanhempien tai muiden huoltajien oikeus saada lapselle
päivähoitopaikka.”

25.10.2010 Hanna Kiiskinen

Varhaiskasvatuspalveluita koskevan lain
tavoitteet
Toimintaa on suunniteltava lapsen tarpeista käsin



Lakiin säännökset jokaiselle lapselle tehtävästä lapsen
varhaiskasvatussuunnitelmasta.
Jos lapsella on erityisen tuen tarvetta,
varhaiskasvatussuunnitelmassa määritellään myös
tarvittavat tukitoimet, mm.
»
»
»



tuen, ohjauksen ja kuntoutuksen tarpeet,
tarvittavat muutokset toiminnassa ja hoitopaikan tiloissa sekä
arvio siitä, miten hoidon vaativuus otetaan huomioon henkilöstön
tai muiden lasten määrässä

STM:n alaan kuuluvien varhaiskasvatuspalvelujen
valtakunnallinen suunnittelu lakisääteisesti THL:n
tehtäväksi.

25.10.2010 Hanna Kiiskinen

Varhaiskasvatuspalveluita koskevan lain
tavoitteet
Säädösympäristön parantaminen ja lainsäädännön selkeyden
edistäminen
 Kootaan asiakokonaisuuksia yhteen, esim. kunnan
järjestämisvelvollisuutta koskevat säännökset.
 Lainsäädännön käsitteistöä ajantasaistetaan, esimerkiksi:
- Lain soveltamisalaan kuuluvat varhaiskasvatuspalvelut:
päiväkoti- ja perhepäivähoito sekä avoimet varhaiskasvatuspalvelut.
- Päivähoito: päiväkoti- ja perhepäivähoito
- Huom! Luonnoksessa PHL:n/PHA:n termi ”päivähoito” ->
”varhaiskasvatuspalvelut”, ellei PHL:ssa/PHA:ssa erikseen ole
täsmennetty, että asia koskee vain päiväkoti- tai perhepäivähoitoa
 Nostetaan päivähoitoasetuksen säännökset lakitasolle
perustuslakiuudistuksen edellyttämällä tavalla.
25.10.2010 Hanna Kiiskinen

Osittaisuudistus keskeytetään
 STM Verkkouutinen 15.11.2010
 Pitkään valmisteltua lain uudistamista ei viedä
eteenpäin
 Kokonaisuudistukselle ei rahoitusta
 Varhaiskasvatuksen neuvottelukunta ja alan järjestöt
erimielisiä kehittämistoimista

Varhaiskasvatuksen neuvottelukunta




Toimikausi: 17.2.2005 - 31.12.2007.
II toimikausi 15.2.2008 –31.12.2010
Tehtävät:

Edistää, vahvistaa ja yhteen sovittaa yhteistyötä
hallinnonalojen, järjestöjen, tutkimus- ja koulutuslaitosten,
kuntien ja muiden tahojen kesken

Seurata ja arvioida kansallista ja kansainvälistä kehitystä
varhaiskasvatuksessa ja tehdä ehdotuksia vk:n
pitkäjänteiseksi kehittämiseksi

Toimia vk:n aseman vahvistajana yhteiskunnassa

Suorittaa STM:n määräämät muut tehtävät

Varhaiskasvatuksen neuvottelukunnassa
edustettuna olevat tahot














Sosiaali- ja terveysministeriö, THL
Opetus- ja kulttuuriministeriö, Opetushallitus
Aluehallintovirastot
Sosiaalialan osaamiskeskukset
Kuntaliitto
Yliopistot
Ammattikorkeakoulut
Toisen asteen oppilaitokset
Ammattijärjestöt: OAJ ja Talentia (Akava); Tehy ry (STTK); JHL ry (SAK)
Järjestökenttä: Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys (YTY ry);
varajäsenenä Suomen Vanhempainliitto ry
Kirkkohallitus
Kuntakenttä
pj, varapj + 18 jäsentä, 3 asiantuntijaa (joista STM:stä 2 ja OKM:stä 1)

Varhaiskasvatuksen neuvottelukunnan julkaisut









Varhaiskasvatus vuoteen 2020. Loppuraportti varhaiskasvatuksen
neuvottelukunnan työstä (STM 2007:72)
Varhaiskasvatuksen kehittämisen suuntaviivoja lähivuosille – Väliraportti
varhaiskasvatuksen neuvottelukunnan työstä (STM 2007:13)
Jaostoraportti:Varhaiskasvatuksen henkilöstön koulutus ja osaaminen Nykytilan haasteet (STM 2007:7)
Jaostoraportti:Perhepäivähoidon kehittämisen suuntia (STM 2007:5)
Jaostoraportti: Varhaiskasvatustutkimus ja varhaiskasvatuksen
kansainvälinen kehitys (STM 2007:6)
Jaostoraportti: Maahanmuuttajatyön kehittäminen varhaiskasvatuksessa
(STM 2007:62)
Jaostoraportti: Varhaiskasvatuksen uudistamisen linjauksia. (STM
2009:28)
Esitys varhaiskasvatusalan koulutuksen valtakunnalliseksi arvioimiseksi.
Varhaiskasvatuksen koulutusten arvioinnin valmisteluryhmän raportti
(STM 2009:29)

Varhaiskasvatuksen neuvottelukunnan
päätösseminaari
 Näkymätön näkyväksi - Varhaiskasvatustutkimuksen
kansallinen kutsuseminaari
 Pidettiin 15.11.2010 Helsingissä, yhteys Ouluun
 Seminaari katsottavissa osoitteessa
 http://videonet.fi/stm/20101115
 Seminaarista valmistuu verkkojulkaisu
 Aineisto löytyy STM:n sivuilta www.stm.fi/ STM ja
hallinnonala/Neuvottelu- ja lautakunnat

Tulevaisuudennäkymiä
 Uuden varhaiskasvatuksen neuvottelukunnan
asettaminen.
 Varhaiskasvatuslainsäädäntöä uudistetaan
neuvottelukunnan linjausten mukaisesti.
 Pienten lasten hoitojärjestelmän kokonaisuuden
sijainnista valtionhallinnossa on päätettävä.
 Lapsi-, nuoriso- ja perhepolitiikan koordinaatiota
koskevan lasten ja nuorten kasvun ja hyvinvoinnin
selvitysryhmän esittämät vaihtoehdot lapsi- ja
perhepolitiikan koordinaatioksi valtionhallinnossa

Työaikalain muutos HE 100/2010
 Taustalla ns. työaikadirektiivi (2003/88/EY)
 Perhepäivähoitajien työ kuuluisi jatkossa työaikalain
soveltamispiiriin
 Valtakunnallisella työ- ja virkaehtosopimuksella
voitaisiin sopia laista poiketen tietyistä asioista
 Jaksotyö 3 vk enintään 120 h tai 2 vk enintään 80 h.
 Säännöllinen viikkotyöaika 43 h 15 min -> 40 h
 Vaikutukset mm.: työaikasuojelu, ammattiin
hakeutumisen edistäminen, varahoidon
lisääntyminen
 Voimaan ”mahdollisimman pian”.
 Phlainsäädännön velvoitteet myös varahoidossa!

Vaasan hovioikeuden tuomio 19.8.2009 (984)
 Lapsi kuoli perhepäivähoidossa ollessaan
 Syytteet: kuolemantuottamus, virkavelvollisuuden
rikkominen
 Perhepäivähoitajalla oli ajalla 9/2006-1/2007 kuusi
lasta perhepäivähoidossa
– osapäiväinen kokopäiväiseksi
– lisäksi kuudes lapsi sijoitettiin
perhepäivähoitopaikkaan
 Kysymys eri tahojen vastuusta (perhepäivähoitaja,
päivähoidon johtaja, sosiaalijohtaja,
sosiaalilautakunnan pj)

29 7.6.2010 Hanna Kiiskinen

Uudet tilaohjeet valmistuneet

 Rakennustietosäätiö julkaisi 1.10.2010 uudet
tilaohjeet
 Päiväkotien suunnittelu RT 96 - 11003

 Laadittu yhteistyössä mm. Rakennustietosäätiö,
Rakennustieto, STM, THL, Vantaa, Helsinki,
arkkitehtuuritoimisto Kouvo & Partanen ja
Konehuonesisustusarkkitehdit
 Ohjeita myy Rakennustieto OY

Varhaiskasvatuspalvelujen nykytila
kansainvälisestä näkökulmasta
 OECD: Suomalaisen järjestelmän vahvuudet
– hoidon ja opetuksen säilyttäminen ehyenä kokonaisuutena
– erityistä tukea tarvitsevien lasten integrointi peruspalveluihin
– lasten ja aikuisten välinen henkilöstömitoitus ja henkilöstön
kelpoisuusehdot on säädöksellä määritelty

 Palvelujen universaalisuus: jokaisella subjektiivinen
oikeus päivähoitoon - lasten tasa-arvo
 Vanhemmat tyytyväisiä palveluihin (Stakes 22/2008)
 ”It is an undisputed fact that Finland leads the world in reaping huge
payoffs on its investments in building the capacities of its human resource
base. “ Early Childhood Care and Education Regional Report; Africa,
UNESCO 2010

2.9.2010

Uusi sivusto Varttuan tilalle
 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) julkaisee
valtakunnallisen verkkopalvelun Kasvun kumppanit
www.thl.fi/kasvunkumppanit.
 Kasvun kumppanit kokoaa yhteen ja tarjoaa
tiivistetysti THL:n lapsiin, nuoriin ja perheisiin liittyvää
tutkimus- ja kehittämistietoa.
 Verkkopalvelu on suunnattu lasten, nuorten ja
perheiden parissa työskenteleville ammattilaisille.
Lisäksi se tarjoaa tukea kuntien sosiaali-, terveys- ja
opetustoimen päättäjille.

Tiedoksi Allerginen lapsi päivähoidossa ohje
 Kansallinen allergiaohjelma, Päivähoidon
allergiaohje - työryhmä
 Työryhmä toivoo alueellisia koulutustilaisuuksia
päivähoidon ja päiväkotien johtajille,
kasvatushenkilöstölle sekä ruokahuollosta
vastaaville
 Esim. Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Kuopio
 Yhteyshenkilö Erja Tommila, projektisairaanhoitaja,
p. 050 5811456, erja.tommila@filha.fi
 HYKS, Suomen Terveystalon Allergiakeskus, Filha
ry valmistelussa mukana

Kiusaamisen ehkäisy alle kouluikäisten lasten
parissa –hanke 2009 - 2010
 Toteuttajat: Mannerheimin Lastensuojeluliitto ja Folkhälsan
yhteistyössä THL:n kanssa, rahoitus STM
 Hankkeen tavoitteet:
1. Saada käsitys siitä millainen ilmiö kiusaaminen pienten lasten
keskuudessa on sekä miten se ilmenee päivähoidossa ja
muussa lapsitoiminnassa.
2. Kerätä tietoa kiusaamisen ehkäisyn käytännöistä sekä laatia
tukimateriaalia kiusaamisen ehkäisyyn ja siihen puuttumiseen.
 Lisätä kasvattajien tietoisuutta kiusaamisesta ja sen
ehkäisemisen keinoista.
 Esittää toimintamalleja kiusaamisen ehkäisyyn kuntien,
järjestöjen ja seurakuntien päivähoidossa sekä lapsi- ja
kerhotoiminnassa.
 Kiusaavatko pienetkin lapset - raportti, MLL & Folkhälsan 2010

Uusi asetus neuvolatoiminnasta
 VN asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja
opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten
ehkäisevästä suun terveydenhuollosta, VNA 380/2009
 Tavoitteena on vahvistaa terveyden edistämistä sekä
tehostaa varhaista tukea ja syrjäytymisen ehkäisyä.
 Korostaa yhteistyötä, mm.
– Laaja terveystarkastus, § 7
– Erityisen tuen tarpeen tunnistaminen ja tuen järjestäminen,
§ 13
– Voimaan 1.7.2009; 9 ja 10 §:n mukaiset määräaikaisten
terveystarkastusten osalta voimaan 1.1.2011.
– Soveltamisohje STM:n julkaisuja 2009:20

Eduskunnan oikeusasiamiehen ratkaisuja
 PÄIVÄHOIDON JÄRJESTÄMINEN ESPOON KAUPUNGIN
PÄIVÄKODEISSA, 12.4.2001, Dnro 1385/4/99
 HOITO- JA KASVATUSHENKILÖSTÖN MITOITUS
PÄIVÄKODISSA, 26.2.2008, Dnro 1787/4/06
 ERITYISTÄ HOITOA TARVITSEVAN LAPSEN
RAUHOITTAMINEN KIINNIPITÄMÄLLÄ PÄIVÄKODISSA,
26.6.2008, Dnro 4171/4/06
 PÄIVÄHOITOPAIKAN MYÖNTÄMISESTÄ ILMOITTAMINEN,
8.10.2003, Dnro1671/4/03
 ESIOPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN PÄIVÄKODISSA,
30.10.2008, Dnro 3889/4/06

Lasten kaste -hankkeet
Pohjois-Suomen TUKEVA 20082012; laajenee koko Lapin
maakunnan alueelle 3,9 milj. €
jatkohanke
Itä- Keski-Suomen LAPSET JA
PERHEET KASTE 2008-2012
4 milj. € jatkohanke
Länsi-Suomen
REMONTTI 2008-2012
3,9 milj. €
jatkohanke
Väli-Suomen
KASPERI 2009-2011
5,3 milj. €
Etelä-Suomen
LAPSEN ÄÄNI 20092011
11,3 milj. €
26.11.2010
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PaKaste –
hankkeen
2009-2011
osahankkeet
-Keski-Pohjanmaan
Nuppu
(perhekeskus)
-PohjoisPohjanmaan Lapsen
hyvä arki

Vuosina 2008 - 2010 myönnetyt valtionavustukset
teemoittain
Avustuksia on myönnetty 23 usean kunnan yhteiselle kehittämishankkeelle ja
10 pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelman mukaiseen
toimintaan, yhteensä yli 82 miljoonaa euroa

– Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen kehittäminen (5 kpl)
– Mielenterveys- ja päihdepalvelujen kehittäminen (4 kpl)
– Palvelurakenteiden ja prosessien kehittäminen (3 kpl)

28 milj.
14 milj.
11 milj.

– Perusterveydenhuollon vahvistaminen (3 kpl)
– Terveydenhuollon henkilöstön kehittäminen ja
työhyvinvointi (2 kpl)

8 milj.

–
–
–
–

5 milj.
5 milj.
5 milj.
2 milj.

Vanhusten palvelujen kehittäminen (3 kpl)
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen rakenteet (2 kpl)
Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentäminen (10 kpl)
Vammaispalvelujen kehittäminen (1 kpl)

5 milj.

Lisätietoja Kaste hankkeista
www.stm.fi - -> valikko ”vireillä” - -> Kehittämisohjelmat ja –hankkeet
- -> Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisohjelma Kaste
www.thl.fi --> valikko "tutkimus ja kehittäminen" --> valikko "ohjelmat
”

Linkki lapsi-Kaste hankkeisiin:
http://www.thl.fi/fi_FI/web/fi/tutkimus/ohjelmat/kas
te/lasten

