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      8.3.2013 

   

 

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallista kehittämisohjelmaa toteuttavat hank-

keet, joille myönnetään vuonna 2013 valtionavustusta 

 
 

RISKIRYHMIEN MAHDOLLISUUTTA OSALLISUUTEEN, HYVINVOINTIIN JA TERVEYTEEN 

PARANNETAAN 

 

Palvelumuotoilulla parempia palveluita riskiryhmille 

 

Hallinnoija: Turun kaupunki 

Hankkeessa mukana: Turku, Pori, Rauma, Salo, Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen kokoamat 

hankekunnat, Satakunnan sairaanhoitopiiri, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri  

Myönnetty avustussumma: 1 500 000 euroa  

 

Hankkeen tavoitteet:  

- Sosiaali- ja terveyspalveluja kohdistetaan entistä paremmin niitä tarvitseville. 

- Palvelumuotoilun ja uudenlaisen johtamismallin keinoin parannetaan palveluja paljon käyttävien ja 

päihde- ja mielenterveyskuntoutujien palveluja. 

- Luodaan edellytyksiä kehittää sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojärjestelmiä. 

 

Lisätietoja:  

Kehityspäällikkö Markku Lehtinen, p. 050 553 2440, etunimi.sukunimi@turku.fi  

Palvelutuotantojohtaja Petri Virtanen, p. 040 161 8610, etunimi.sukunimi@turku.fi  

Palvelujohtaja Maisa Kuusela, p. 050 518 5342, etunimi.sukunimi@turku.fi 

 

 

SOS II- Sosiaalisesti osalliseksi sosiaalityöllä – Väli-Suomen aikuissosiaaliyön kehittämishanke 

 

Hallinnoija: Tampereen kaupunki 

Hankkeessa mukana: Pirkanmaa, Kanta-Häme ja Päijät-Häme 

Myönnetty avustussumma: 975 000 euroa 

  

Hankkeen tavoitteet: 

- Edistää asiakkaiden osallisuutta aikuissosiaalityössä (kehittäjäasiakas ja kokemusasiakas), ehkäistä syr-

jäytymistä kuntouttavan toiminnan tehostamisella ja kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja vahvistamalla 

sosiaalityön ja terveydenhuollon yhteistyötä. 

- Kehittää palvelurakenteita ja prosesseja, jäsentää ammatti- ja tehtävärakenteita sekä vahvistaa yhteistyö-

rakenteita eri toimijoiden välillä. 

- Kehittää olemassa olevan tiedon tehokkaampaa kokoamista ja hyödyntämistä. Vahvistaa rakenteellista 

sosiaalityötä aikuissosiaalityön työmuotona. 

 

Lisätietoja:  

Ohjelmapäällikkö Leena-Kaisa Nikkarinen, Tampereen kaupunki, p. 040 800 4621, etunimi. sukuni-

mi@tampere.fi 

Hankejohtaja Päivi Krook, p. 040 830 2330, etunimi.sukunimi@seamk.fi 
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Hyvinvointi hakusessa – riippuvuus riskinä  

 

Hallinnoija: Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä. 

Hankkeessa mukana: Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä (18 kuntaa), Lapin sairaanhoipiiri ja Kai-

nuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Ilman rahoitusosuutta mukana myös järjestöjä sekä Lapin 

yliopisto ja Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu. 

Myönnetty avustussumma: 1 050 000 euroa 

 

Hankkeen tavoitteet: 

- Keskittyä Lapin alueella ensisijaisesti aikuisiin ja ikääntyvään väestöön ja Kainuussa lapsiperheiden ja 

nuorten päihdeproblematiikkaan. 

- Kehittää päihde- ja mielenterveyspalveluja, kuntoutusyhteistyötä ja työmenetelmiä. 

- Edistää kehittäjäasiakastoiminnalla palveluiden käyttäjien osallistumista palveluiden suunnitteluun ja 

toiminnan kehittämiseen. 

- Kehittää hyvinvointia edistävää ja riippuvuutta ehkäisevää ryhmätoimintaa, matalan kynnyksen palve-

lumalleja, yhteisöllisiä vertaistyömuotoja ja jalkautettua perhekuntoutusta sekä verkko- ja videopalvelua 

yhteistyössä järjestöjen kanssa 

- Kehittää päihdepsykiatrista arviointia ja perustasolla sosiaali- ja terveysneuvontaa 

- Kehittää sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalveluihin päihdetyön työparimuotoja, esimerkiksi ikä-

ihmisten kotiin vietäviin palveluihin ”kotikatkomalli” ja sosiaali- ja terveysneuvontaa 

- Luoda Lapissa alueellinen päihdetyön palveluketjumalli (mielenterveys- ja päihdetyön palveluketju) ja 

Kainuussa päihdeosaamisen kehittämisen geneerinen malli 

- Vahvistaa työntekijöiden osaamista saamen kulttuurissa sekä kehitetään kulttuurisensitiivisiä työmene-

telmiä. 

 

Lisätietoja: 

Kehittämispäällikkö Asta Niskala, p. 040 595 2388, etunimi.sukunimi@poskelappi.fi  

 

Etelä-Suomen mielenterveys- ja päihdepalvelujen kehittämishanke; Mielen avain, jatkohanke 

 

Hallinnoija: Vantaan kaupunki 

Hankkeessa mukana: 24 kuntaa, jotka jakautuvat yhdeksään osahankkeeseen koko Etelä-Suomen alueella 

Myönnetty avustussumma: 1 500 000 € 

 

Hankkeen tavoitteet: 

- Tässä jatkohankkeessa implementoidaan ja levitetään ensimmäisessä vaiheessa luotuja hyviä toiminta-

malleja ja konsepteja uusiin kuntiin.  

- Prevention vahvistaminen; nuorten mielenterveys- ja päihdeongelmien tunnistaminen ja varhainen puut-

tuminen. 

- Osallisuuden lisääminen; kokemusasiantuntijamallin ja -koulutuksen jalkauttaminen koko hankealueelle 

 

Mielen avain on toiminta-aikanaan 2010–2012 ollut Suomen suurin mielenterveys- ja päihdepalvelujen ke-

hittämishanke, ja se on kattanut 1 800 000 väestöpohjan. Mielen avain -hankkeen päätavoitteina on ollut 

lisätä eteläsuomalaisten päihteettömyyttä ja niiden ihmisten avunsaantia, joilla jo on mielenterveys- ja päih-

deongelmia. Mielen avain -hankkeen Kaste I -ohjelmakaudella lisättiin osallisuutta, madallettiin kynnystä ja 

koulutettiin henkilökuntaa tunnistamaan mielenterveys- ja päihdeongelmia.  

 

Kaste II -ohjelmakaudella on tarkoitus kehittää edelleen, ja myös levittää, hyviä käytäntöjä eri toimintaympä-

ristöissä. Lisäksi tavoitteena on juurruttaa jo kehitettyjä, testattuja ja hyviksi havaittuja käytäntöjä hankealu-

eella.  

 

Yhteyshenkilö: hankejohtaja Marjo Kurki, p. 050 3146 276, etunimi.sukunimi@vantaa.fi 

  

mailto:etunimi.sukunimi@poskelappi.fi
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Terveempi Itä-Suomi – TERVIS  

 

Hallinnoija: Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri 

Hankkeessa mukana: Etelä-Savon sairaanhoitopiiri, Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kun-

tayhtymä, Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri ja alueiden kunnat 

Myönnetty avustussumma: 1 500 000 euroa 

 

Hankkeen tavoitteet: 

- Hyvinvointi- ja terveyserot tasoittuvat ja vähäosaisten osallisuus lisääntyy. 

- Haastaa alueen kunnat kehittämistyöhön mukaan ja aktivoi monin tavoin myös kansalaisia. 

- Luoda alueellinen terveyden ja hyvinvoinnin kehittämis- ja yhdyshenkilöverkosto, joka kytketään kan-

salliseen verkostoyhteistyöhön. 

- Vastata kunnista nousseeseen tarpeeseen lisätä alueellista suunnitelmallisuutta, osaamista ja uusia toi-

mintatapoja, jossa terveyden edistämisen ja hyvinvointijohtamisen rakenteet ja toimintatavat selkiintyvät 

sote-yhteistoiminta-alueilla ja kunnissa sekä kunnan strategiset tavoitteet realisoituvat käytännön toimin-

noissa. 

- Ylittää perusterveydenhuollon hallintorajat ja vie kunnissa eteenpäin kolmannen sektorin kanssa toteutet-

tavia toimintamalleja kuntatoimijoiden ja kehittäjätyöntekijöiden yhteistyönä hyödyntäen alueille synty-

vää kehittäjäverkostoa, jossa julkisen sektorin, yritysten ja järjestöjen toiminnot ja yhteistyö vahvistuvat 

terveyden edistämisessä ja syrjäytymisen ehkäisyssä. 

- Kansalaisten terveystottumukset muuttuvat suositusten mukaiseen suuntaan. 

- Kansansairauksien ehkäisy, tunnistaminen ja hoito tehostuvat ja yhtenäistyvät. 

 

Lisätietoja: 

Ylilääkäri PSSHP Simo Kokko, p. 044 717 9325, etunimi.sukunimi@kuh.fi  

Hankkeen valmistelija THM Mervi Lehmusaho, p. 044 711 3913, etunimi.sukunimi @kuh.fi   

Ylilääkäri PKSSK Anu Niemi, p. 040 730 9391, etunimi.sukunimi@pkssk.fi 

Kehittämispäällikkö ESSHP Maija Paukkala, p. 044 351 2784, etunimi.sukunimi@ esshp.fi  

 

 

LASTEN, NUORTEN JA LAPSIPERHEIDEN PALVELUJA UUDISTETAAN 

 

LasSe – Lastensuojelutarpeen selvityksen kehittämishanke Väli-Suomessa 

 

Hallinnoija: Tampereen kaupunki 

Hankkeessa mukana: Kanta-Häme (ei Hämeenlinna), Pirkanmaa, Päijät-Häme, Etelä-Pohjanmaa, Poh-

janmaa 

Myönnetty avustussumma: 637 500 euroa 

 

Hankkeen tavoitteet: 

- Vahvistetaan lasten ja perheiden kuulemista ja osallisuutta 

- Uudistetaan ja selkiytetään lastensuojelun sisäisiä menettelytapoja 

- Kehitetään konsultaatiokäytäntöjä lapsen tuen tarpeen selvittämiseen 

- Kehitetään moniammatillisten verkostojen toimintatapoja 

- Yhtenäistetään ja parannetaan dokumentointikäytäntöjä, erityisesti lapsen kertomuksen kirjaami-

sessa 

 

Lisätietoja:  

Ohjelmapäällikkö Leena-Kaisa Nikkarinen, Tampereen kaupunki, p. 040 800 4621, etuni-

mi.sukunimi@tampere.fi 

Suunnittelija Minna Niemi, sosiaalialan osaamiskeskus Pikassos Oy, p. 050 361 9500, etuni-

mi.sukunimi@pikassos.fi 

 

  

mailto:etunimi.sukunimi@kuh.fi
mailto:etunimi.sukunimi@pkssk.fi
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Hyvinvoiva lapsi ja nuori 

 

Hallinnoija: Kaarinan kaupunki 

Hankkeessa mukana: Kaarina, Raisio, Turku, Turunmaa (Kemiönsaari ja Parainen)  

Myönnetty avustussumma: 1 400 000 euroa  

 

Hankkeen tavoitteet:  

- Ehkäistään lasten ja nuorten ongelmia ja tuetaan tervettä kehitystä ja kasvua organisoimalla palveluja 

uudelleen ja kehittämällä ehkäisevää työtä. 

- Kehitetään lasten ja nuorten palveluiden muodostumista monialaisen/verkostomaisen perhekeskustoi-

minnan mallin mukaan. 

- Tuetaan oppilas- ja opiskeluikäisten psykososiaalista hyvinvointia. 

- Kehitetään erityispalvelujen prosesseja tukemaan peruspalveluja. 

 

Lisätietoja:  

Perhepalvelujohtaja Antero Paananen, p. 050 373 2403, etunimi.sukunimi@kaarina.fi  

Hyvinvointipalvelujen johtaja Antti Parpo, p. 050 314 6020, etunimi.sukunimi@kaarina.fi  

 

 

IKÄIHMISTEN PALVELUIDEN RAKENNETTA JA SISÄLTÖÄ UUDISTETAAN 

 

Kotona kokonainen elämä 

Hallinnoija: Hyvinkään kaupunki 

Hankkeessa mukana: 30 kuntaa, jotka jakautuvat seitsemään osahankkeeseen koko Etelä-Suomen alueella 

Myönnetty avustussumma: 1 500 000 € 

 

Hankkeen tavoitteet: 

Kotona asuvan ikäihmisen hyvän arjen mahdollistaminen. Hankkeen kärjet ovat: 1) Palvelutarpeen arviointi; 

2) Kotihoidon sisällön ja työprosessien kehittäminen ja 3) Muistisairaiden palvelujen kehittäminen.  

 

Hankkeessa kehitetään ikääntyvien ihmisten kotiin annettavia palveluja. Tavoitteena on, että: 

- palvelujen piirissä olevan ikäihminen pääsee vaikuttamaan omaan arkeensa voimavarojensa mukaisesti,  

- työntekijöiden resurssit kohdentuisivat yhä enemmän ikäihmisten kanssa tehtävään työhön ja  

- palveluketju olisi toimiva (nopea hoitoon pääsy ja sitä seuraava toipilasajan kuntouttava jatkohoito ovat 

välttämättömiä).  

 

Yhteyshenkilö: suunnittelija Tuija Polvela, p. 040 8218 412, etunimi.sukunimi@hyvinkaa.fi 

 

 

PALVELURAKENNETTA JA PERUSPALVELUJA UUDISTETAAN 

 

OYS-erva-alueen uusi sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenne 

 

Hallinnoija: Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 

Hankkeessa mukana: Lapin, Länsi-Pohjan ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirit, Kainuun maakunta-

kuntayhtymä sekä Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 

Myönnetty avustussumma: 187 500 euroa 

  

mailto:tuija.polvela@hyvinkaa.fi
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Hankkeen tavoitteet: 

- OYS-erityisvastuualueen sairaanhoitopiirit kehittävät yhdessä toimivaa alueellista sosiaali- ja terveyden-

huollon järjestelmää. 

- Luoda kestävät sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisen rakenteet yhdessä perusterveydenhuollon 

yksiköiden kanssa. 

- Muodostaa riittävän suuret yhteistoiminta-alueet, joilla sosiaali- ja terveyspalvelut järjestetään tulevai-

suudessa ja joiden avulla turvataan vaikuttavat palvelut yhdenvertaisesti koko alueelle: uudet yhteistoi-

minta-alueet vastaavat OYS-erva-alueella aikaisemmista sairaanhoitopiirien toiminnoista sekä kuntien 

toiminnoista. 

- Vahvistaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä, sairauksien ja sosiaalisten ongelmien ehkäisyä sekä 

peruspalveluja 

- Varmistaa erityistason osaamisen tuki peruspalveluille. 

- OYS-erva rakenteen jatkosuunnittelu. 

- Varmistaa tietojärjestelmien laatu ja yhteensopivuus sekä kehittää sosiaali- sekä terveydenhuollon järjes-

telmiä yhtenä kokonaisuutena. 

 

Lisätietoja: 

Sari Nevakivi, p. 0400 950 859, etunimi.sukunimi @ppshp.fi 

 

 

PITKÄAIKAISASUNNOTTOMUUDEN VÄHENTÄMISOHJELMAN MUKAISET AVUSTUKSE-

TET  

 

Helsinki 1 320 000 euroa 

Espoo    920 000 euroa 

Vantaa    184 500 euroa 

Turku      76 000 euroa 

Lahti      37 500 euroa 

Oulu      80 000 euroa 

Jyväskylä      50 000 euroa 

Kuopio      78 000 euroa 

Joensuu      80 000 euroa 

 

Lisätietoja: finanssisihteeri Mikko Nygård, sosiaali- ja terveysministeriö, p. 2951 63291, etuni-

mi.sukunimi@stm.fi ja erikoistutkija Keijo Tanner, sosiaali- ja terveysministeriö, p. 0295 163 304, etuni-

mi.sukunimi@stm.fi 

mailto:etunimi.sukunimi@stm.fi
mailto:etunimi.sukunimi@stm.fi
mailto:etunimi.sukunimi@stm.fi
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