
1 

 

 

 

 

 

Hyvän mielen kunta – Kainuun osahanke 

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä 

                  

Hyvän mielen Suomi – hanke  

Mieli, Suomen mielenterveys ry 

  

30.3.2021 

 

 

 



2 

 

 

Sisällysluettelo 
 

1 Hankkeen tarve ............................................................................................................................................... 3 

1.1 Hankkeen tarve Kainuussa ...................................................................................................................... 5 

3 Hankkeen tavoitteet ....................................................................................................................................... 8 

4 Toteutus ........................................................................................................................................................ 10 

5 Toimenpiteet ................................................................................................................................................ 11 

6 Tuotokset, tulokset ja vaikutukset ............................................................................................................... 12 

7 Hankkeen hallinnointi ................................................................................................................................... 13 

7.1 Hankkeen toimijat ja organisoituminen ................................................................................................ 13 

7.2 Hankkeen resurssit ................................................................................................................................ 15 

7.3 Viestintä ................................................................................................................................................. 15 

7.4 Seuranta ja arviointi .............................................................................................................................. 15 

7.5 Riskit ja niihin varautuminen ................................................................................................................. 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

1 Hankkeen tarve 
 

Suomalaisen hyvinvoinnin haasteet ovat muutoksessa. Elämme yhä kauemmin ja fyysinen ter-

veytemme on yhä parempi, mutta psyykkinen pahoinvointi lisääntyy. Mielenterveyden häiriöiden 

suhteellinen osuus suomalaisten tautitaakasta on pitkään ollut kasvussa, ja koronaepidemian ai-

heuttama poikkeustila on lisäksi ajankohtaisesti lisännyt monien suomalaisten psyykkistä rasittu-

neisuutta. Yhteiskunnan muutosten myötä hyvästä mielenterveydestä on tullut tärkeä voimavara, 

joka auttaa rakentamaan mielekästä elämää, toimimaan yhteiskunnassa ja erilaisissa yhteisöissä 

sekä pärjäämään elämän haasteissa. Hyvä mielenterveys on myös resilienssiä, joka edistää päih-

teettömyyttä, kannattelee yksilön ja yhteisön kriiseissä sekä tukee ihmisten ja yhteisöjen tuotta-

vuutta. Perusta mielenterveydelle luodaan jo lapsuudessa, minkä vuoksi tarvitaan riittävän varhai-

sia toimia. 

Mielenterveystyön voimavaroista suurin osa kohdistuu myöhäisiin korjaaviin palveluihin, vaikka 

varsinkin mielenterveyttä edistävät, ehkäisevät ja varhaiset toimet on todettu kustannusvaikuttavik-

si. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen (hyte) on kuntien tehtävä. Hyvinvoinnin, terveyden ja 

turvallisuuden edistämistyö on läpileikkaavaa, ja koskee kunnan kaikkia sektoreita. Myös hallituk-

sen esityksessä uudeksi sote-lainsäädännöksi hyte jää pääosin kuntien tehtäväksi. Mielentervey-

den edistäminen osana kuntien hyte-työtä jää herkästi katveeseen, koska sen konkretisoiminen 

vaatii erityisosaamista. Ministeriöiden ja välitön sektorilaitosten tuottama tuki kunnille suuntautuu 

pääosin kunnan yhdelle sektorille. Käytännössä hyte-työtä toteuttavat kunnissa usein pitkälti järjes-

töt kuntien kumppaneina.  

Poikkihallinnolliselle mielenterveyden edistämisen vaikuttavuudesta on viime vuosikymmeninä syn-

tynyt vankka tutkimusnäyttö. Suuret kaupungit ovat havahtuneet laajan, eri sektoreita yhdistävän 

mielenterveystyön mahdollisuuksiin. New Yorkin kaupungista alkunsa saanut Thrive-ohjelma on 

levinnyt muun muassa Lontooseen, Edinburghiin ja Amsterdamiin. Thrive-ohjelman ideana on, että 

kukin kunta valitsee omien tarpeidensa mukaiset mielenterveyttä edistävät toimenpiteet ja toteuttaa 

niitä tavoitteellisesti. 

Hyvän Mielen Suomi -hanke suuntaa mielenterveystyötä vaikuttavampaan ja kustannusvaikutta-

vampaan sekä inhimillisesti kestävään suuntaan, kohti mielenterveyden edistämistä ja varhaisia 

toimia. Hankkeessa mielenterveysosaaminen ymmärretään laajasti, sisältäen päihdeosaamisen. 

 

Aiemmat kokemukset 

MIELI ry toteutti osana hallituksen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kärkihanketta ”Mielenter-

veys kuuluu kaikille” -hankkeen, joka vahvisti mielenterveysosaamista vuosina 2017–2018 valta-

kunnallisesti kouluttamalla lähes 20 000 ammattilaista ja kansalaista Mielenterveyden ensiapu 

(MTEA) -menetelmällä ja kouluttamalla ammattihenkilöitä MTEA-koulutusten ohjaajiksi. Koulutuk-

siin osallistuneista 63 prosenttia tunsi koulutuksen vahvistaneen heidän hyvinvointiaan paljon tai 

erittäin paljon ja puolet koki oppineensa ottamaan vaikeita asioita puheeksi toisten ihmisten kans-

sa. Toiminta juurtui joissakin kunnissa ja maakunnissa hyvin ja osaksi hyvinvointisuunnitelmia, 

mutta valtakunnallisesti MTEA-toiminnan tilanne on vielä hajanainen. Hyvän Mielen Suomi -hanke 

rakentuu kärkihankkeelle ja jo olemassa olevalle noin 500 MTEA-kouluttajan resurssille tuottaen 

toimivia malleja MTEA-toiminnan juurruttamiseksi osaksi kuntien hyte-työtä.  
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MIELI ry on 2000-luvun alusta lähtien vahvistanut varhaiskasvatuksen ja oppilaitosten henkilöstön 

mielenterveysosaamista eri hankkeissa. Työstä on syntynyt Hyvän mielen koulu – malli, jossa koko 

kouluyhteisö edistää voimavaralähtöisesti sen jäsenten mielenterveyttä ja rakentaa mielenterveyttä 

vahvistavaa toimintakulttuuria. Malli kattaa kaikki kouluasteet varhaiskasvatuksesta toiseen astee-

seen. Kehittämisen tueksi on laadittu noin 50 opinnäytetyötä, joista lähes 20 arvioi työn vaikutuksia 

varhaiskasvatuksessa, peruskouluissa, äitiys- ja lastenneuvolassa sekä nuorisotyössä. Näiden 

perusteella kasvatus- ja koulualan ammattilaiset tuntevat saaneensa MIELI ry:n koulutuksista val-

miuksia ymmärtää mielenterveyttä, opettaa mielenterveyttä ylläpitäviä taitoja sekä edistää lasten ja 

nuorten mielenterveyttä osana päivittäistä työtään. Konkreettiset opetusmateriaalit ovat olleet am-

mattilaisille hyödyllisiä, ja ne soveltuvat osaksi päivittäistä työtä ja tukevat opetussuunnitelmaan 

sisältyvien oppilaiden mielenterveysosaamista ja -taitoja koskevien tavoitteiden saavuttamista. 

Hyvän mielen Suomi – hanke tuo kasvatusalan ammattilaisten käyttöön työkalupakin, jotta kasvu-

ympäristöt tukisivat ja edistäisivät myönteisen mielenterveyden kehittymistä. Työkalupakkiin kuuluu 

myös Lapset puheeksi – menetelmä, joka on kehitetty tukemaan lapsen kehitystä ja turvallista ar-

kea. 

MIELI on EU:n tasolla ollut edelläkävijä poikkihallinnollisen mielenterveystyön edistämisessä, ja on 

EU:n mielenterveyden yhteistoimessa vastannut ”Mental Health in All Policies” -työpaketista. Eu-

roopan laajuisen koordinaatiotehtävänsä ansiosta MIELI ry voi hankkeessa tuoda ulkomailla hy-

väksi todettuja työmalleja myös suomalaisten kuntien käyttöön. 

Kaikki yhteiskunnan sektorit ja useimmat yhteiskunnalliset päätökset vaikuttavat mielenterveyteen, 

ja näitä vaikutuksia voidaan suurelta osin ennakoida. Silti mielenterveyden edistäminen ei kiinnity 

kiinteästi osaksi kunnan eri sektoreiden työtä eikä mielenterveysvaikutuksia arvioida etukäteen 

järjestelmällisesti. Tämä johtuu osittain siitä, että osaaminen ja työkalut puuttuvat.  

MIELI ry on kehittänyt yhdessä muutaman kunnan kanssa kunnan mielenterveyden edistämistyön 

tueksi Hyvän mielen kunta -tarkistuslistan. Se tukee kuntia arvioimaan mielenterveyttä edistävää 

työtään sekä tunnistamaan vahvuuksiaan ja kehittämistarpeitaan. Hyvän mielen Suomi -

hankkeessa pilotoidaan tarkistuslistan käyttöä kunnan mielenterveysjohtamisen ja eri sektoreiden 

välisen hyte-työn tukena sekä kehitetään sähköistä työkalupakkia käytännönläheiseksi välineeksi 

tarkistuslistan rinnalle. Kokonaisuuteen sisältyy myös toiminta hyte-työn yhdyspinnoilla ja erityisesti 

sosiaali- ja terveyspalvelujen, kunnan ja hyvinvointialueen hyte-työn sekä järjestöjen yhdyspinnas-

sa.  

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (Kainuun sote) on ollut mukana Mieli ry:n kär-

kihankkeessa ”Mielenterveys kuuluu kaikille” 2017–2018 vahvistamalla henkilöstönsä mielenter-

veysosaamista ja ensiaputaitoja. Kainuun soten henkilöstöä on koulutettu mielenterveyden MTEA2 

”Haavoittuva mieli – tunnista ja tue” – koulutuksin. Hankkeen jälkeen koulutukset jatkuvat kuntayh-

tymän täydennyskoulutuksina. Kainuun kunnissa on EHYT ry:n tukemana muodostettu ehkäisevän 

päihdetyön rakenteet ja vahvistettu ehkäisevän päihdetyön osaamista vuoden 2018 aikana. Kai-

nuussa on toteutettu ehkäisevän päihdetyön hankkeita, mm. Hyvinvointi hakuessa – riippuvuus 

riskinä (KASTE) 2014–2017. 

 

Hankkeen asemointi 

MIELI ry on Suomen johtava toimija mielenterveyden edistämisen saralla, ja hanke asemoituu 

suomalaisen mielenterveystyön ja uuden mielenterveysstrategian toimeenpanon keskiöön. Hanke 
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synnyttää osaamiskeskuksen, joka hankkeen aikana ja sen jälkeen tukee asiantuntemuksellaan ja 

työkaluillaan kuntia hyte-työhön kuuluvan mielenterveyden edistämisen toteuttamisessa. Hanke 

täydentää valtion ja tulevien hyvinvointialueiden tarjoamaa tukea kunnille.  

Hanke tulee olemaan keskeinen kansallisen mielenterveysstrategian painopisteen ”mielenterveys 

pääomana” toteuttamisessa ja se tukee painopisteen “hyvä mielenterveysjohtaminen” toteuttamis-

ta. Hanke tukee osaltaan myös sote-uudistusta vahvistamalla kuntien edellytyksiä toteuttaa mielen-

terveyden edistämistyötä. Hanke kehittää ja juurruttaa mielenterveysosaamista osaksi sote-

uudistuksen jälkeistä hyte-työtä, ja täydentää Tulevaisuuden sote-keskus – hankkeita kunnissa ja 

hyvinvointialueilla.   

Hyvän mielen Suomi -hanke tukee perusopetuksen ja toisen asteen opetussuunnitelmien mielen-

terveystavoitteiden toteutumista. Valtioneuvoston lapsistrategian koronaryhmä on 24.6.2020 suosi-

tellut että varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa ja toisen asteen oppilaitoksissa kartoitetaan 

pärjäävyyttä edistävät tekijät jokaisen lapsen ja nuoren kanssa, esimerkiksi käyttäen Lapset pu-

heeksi -menetelmän mukaista keskustelua. Hyvän mielen koulu -osio tarjoaa kouluille nopeasti 

käyttöön otettavia ja arvioituja työkaluja lasten ja nuorten mielenterveyden tukemiseksi koronapan-

demian aiheuttamassa haasteellisessa tilanteessa. 

Valtakunnallisen nuorisotyön ja -politiikan ohjelman (Vanupo) osalta hanke toimii tiiviisti yhteistyös-

sä MIELI ry:n nuorisotyön osaamiskeskustoimintojen kanssa, joka vie nuorisotyöhön voimavaraläh-

töistä mielenterveysosaamista ja nuorten MTEA-koulutusta. 

Hyvän Mielen Suomi liittää suomalaiset kunnat kansainväliseen Thrive-liikeeseen mielenterveyden 

edistämiseksi kunnan eri toimijoiden yhteistyönä perustamalla kansallisen Thrive-

osaamiskeskuksen. Osaamiskeskus on tarkoitettu pysyväksi tukirakenteeksi kuntien ja järjestöjen 

yhteistyölle sektoreita ylittävässä mielenterveyden edistämistyössä. 

Hyvän mielen Suomi -hankkeen mielenterveyden ja ehkäisevän päihdetyön osaamisen pilottialu-

eena on Kainuun maakunta. Hyvän mielen kunta -osahankkeen toimijoina ovat Kainuun sote ja 

sen jäsenkunnat sekä järjestötoimijat. Osahanke linkittyy Kainuun soten ja kuntien muodostamaan 

Alueelliseen hyte-verkostoon.  Kainuun kunnissa on nimetyt hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuu-

den edistämisen johtoryhmät sekä ehkäisevän päihdetyön työryhmät joko yhdistettyinä tai erillisinä 

ryhminä. 

Kainuun Hyvän mielen kunta -osahankkeessa hyödynnetään kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edis-

tämisen mallia (Itä-Suomen yliopisto, Vaikuttavuuden talo) ja sen hyte-työn vaikuttavuusindikaatto-

reita, joita tuotetaan Kainuun Tulevaisuuden sote-keskus, (HELLÄ)  ja Kainuun rakenneuudistus 

(KaRa) -hankkeissa. Lisäksi hanke toimii yhteistyökumppanina Mukana elämässä – Itsemurhien 

ehkäisy Kainuussa – hankkeessa, jossa kehitetään varhaisen tuen ja riskiryhmien tunnistamisen 

toimintamalleja itsemurhien ehkäisyyn. Ehkäisevän päihdetyön osalta yhteistyökumppanina Kai-

nuussa toimii Ehyt ry.  

1.1 Hankkeen tarve Kainuussa 

 

Kainuun Hyvän mielen kunta -osahankkeessa kehitetään yhteisöllistä mielen hyvinvointia asukkai-

den arkiympäristöissä vahvistamalla heidän osallisuutta ja osallistumista hyvinvointia tukeviin toi-

mintoihin sekä lisätään kunnassa toimivien ammattilaisten ja ehkäisevän päihde- ja mielenterveys-

työn osaamista ja – taitoja. Ehkäisevällä päihdetyöllä edistetään terveyttä, turvallisuutta ja hyvin-
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vointia ehkäisemällä sekä vähentämällä päihde- ja pelihaittoja. Haluttu muutos saadaan aikaan 

tarjoamalla varhaista tukea ja vahvistamalla matalankynnyksen mielenterveys- ja päihdepalveluja, 

tunnistamalla tuen tarpeessa olevia riskiryhmiä, tarjoamalla tukea riskiryhmään kuuluville ja sekä 

tehostamalla näyttöön perustuvien hoitomenetelmien käyttöä sekä hoidon saumatonta jatkuvuutta. 

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (Kainuun sote) järjestää ja tuottaa alueen kun-

tien sote palvelut (osajäsenenä Puolanka). Kainuun sosiaali- ja terveydenhuolto on järjestetty ja 

tuotettu jo vuodesta 2005 maakunnallisesti. Kainuun sote on kuntayhtymämuotoinen organisaatio, 

jossa erikoissairaanhoito, perusterveydenhuolto ja sosiaalihuolto integroitu samaan organisaa-

tioon.  

Hankkeessa lisätään mielenterveysosaamista ja -taitoja ja vahvistetaan hyvän mielenterveysjoh-

tamisen edellytyksiä kuntien johtamisrakenteissa ja eri hallinnonalojen välisessä yhteistyössä sekä 

hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä toteuttavilla yhdyspinnoilla. Yhdyspinnoilla tarkoitetaan eri 

toimialojen sisäisiä, keskinäisiä sekä muiden toimijoiden kuten järjestöjen, oppilaitosten, ja yritys-

ten kanssa yhteisiä toimintatapoja- ja rakenteita asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämi-

sessä. Mielenterveys- ja päihdeosaamisen ja hyvän mielenterveysjohtamisen tarve korostuu erityi-

sesti poikkeustilanteissa, jolloin haavoittuvassa tilanteessa olevien tarve hoidon ja palvelun saata-

vuudessa, saavutettavuudessa ja laadussa korostuvat.  

Kunnissa tarvitaan vahvaa yhdyspintatyön osaamista, joka ulottuu strategiseen ja operatiiviseen 

johtamiseen, konkreettisiin tuen tarjoamisen tilanteisiin sekä tuen ja palvelujen yhteensovittami-

seen. Tässä kokonaisuudessa on tarpeen paikantaa synergian mahdollisuuksia ja sovittaa yhteen 

hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osa-alueita, joita johdetaan usein erillisten ohjelmien ja lin-

jausten kautta, esimerkiksi mielenterveyden edistämistä ja ehkäisevää päihdetyötä. Asukkaiden 

mahdollisuus osallistua mielenterveyttä edistävien toimien ja tukirakenteiden kehittämiseen on osa 

hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kokonaisuutta. Ehkäisevän päihdetyön sisällöllinen kehittä-

minen nähdään tärkeänä kehittämisen kohteena kunnissa. Ehkäisevän päihdetyön järjestämistä 

koskevan lain (523/2015) toimeenpano ja toteutus edellyttävät suunnitelmallista kehittämistyötä, 

johtamista ja osaamisen vahvistamista Kainuussa.  

Tarve tilastojen valossa 

THL:n arviointiraportin (2019) mukaan Kainuun soten organisaatio mahdollistaa sekä hallinnollisen 

että toiminnallisen integraation kaikilla organisaatiotasoilla. Alueen yhteinen tietopohja edesauttaa 

tiedolla johtamista, ja tietojen yhteiskäyttö on joustavaa. Sekä vertikaalinen että horisontaalinen 

integraatio vaikuttavat toimivan. Perus- ja erityistason välillä on tiivis yhteistyö ja toimintamalleista 

on sovittu. Sivistyspuolen kanssa on säännöllisiä tapaamisia, ja seutuyhteistyössä on mukana 

myös kokemusasiantuntijoita. Toiminta on muuttunut asiakaslähtöiseen ja avohoitopainotteiseen 

suuntaan. Matalan kynnyksen palveluja on tarjolla lapsille ja nuorille sekä aikuisille, osin aktiivisen 

järjestötoiminnan ansiosta. Myös kehittämishankkeita on toteutettu järjestöjen kanssa. Prosesseja 

ja hoitoketjuja on hiottu ja ennaltaehkäisevää työtä tehty. Digitaalisten palvelujen käyttö on lisään-

tynyt ja monipuolistunut.  

 

Lasten ja nuorten perustason mielenterveyspalveluja on useissa eri toiminnoissa. Aikuisten perus-

tason mielenterveyspalvelut ovat lähipalveluja. Psykiatrien ja psykologien palveluja hankitaan os-

topalveluna. Terapiaosaamisessa ja -palveluissa on alueella edelleen haasteita. Henkilöstön koulu-

tukseen on panostettu. Erityiskorvattaviin lääkkeisiin psykoosin vuoksi oikeutettuja oli suhteellisesti 

maan kolmanneksi eniten. Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden vuoksi työkyvyttömyyselä-
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kettä saivat maan suurimpiin kuuluvat osuudet 18–34- ja 25–64-vuotiaista. Psykiatrian laitoshoito-

päivät vähenivät 25–64-vuotiaiden ikäryhmässä, mutta lisääntyivät yli 65-vuotiaiden ja erityisen 

paljon 18–24-vuotiaiden ikäryhmässä, missä niitä oli maan eniten. Muissakin ikäryhmissä niitä oli 

maan suurimpia määriä. Keskimääräinen odotusaika nuorisopsykiatriaan oli maan pisin. Aikuisten 

perusterveydenhuollon avohoidon mielenterveyskäyntien ja psykiatrian erikoisalan avohoitokäyn-

tien yhteismäärä oli vastaavan ikäisen väestön käynteihin suhteutettuna maan suurin. Päihteiden 

vuoksi sairaaloiden ja terveyskeskusten vuodeosastoilla hoidettujen potilaiden määrä oli väestöön 

suhteutettuna maan suurimpien joukossa mutta päihdehuollon laitoksissa maan pienin. 

 
Lasten mielenterveyden avopalvelujen ja kasvatus- ja perheneuvola palvelujen vähäinen käyttö ei 

ole linjassa sen suhteen, että lasten epäsosiaalista käyttäytymistä ja huostaanottoja on keskimää-

räistä enemmän. Lastensuojelun asiakkaita on maan toiseksi eniten ja asukaskohtaiset kustannuk-

set ovat maan suurimpia. Palvelut painottuvat erityspalveluihin. Lasten psykiatrian avohoidon käyn-

tejä oli 0-12 -vuotiailla vähän, mutta laitoshoidossa heitä oli paljon. Nuorisopsykiatriassa avohoito-

käyntejä oli runsaasti ja laitoshoitopotilaita paljon. Vuonna 2018 lastensuojelun avohuollon 0-17 

vuotiaita asiakkaita, % vastaavan ikäisestä väestöstä, oli Kainuussa 6,9 %, kun se koko maassa oli 

4,4 %. Huostassa tai kiireellisesti sijoitettuina olleita oli Kainuussa 1,8 % kun koko maassa oli 1,2 

% vuonna 2018 (THL). Mielenterveyden häiriöiden suhteellinen osuus suomalaisten tautitaakasta 

on pitkään ollut kasvussa, ja koronaepidemian aiheuttama poikkeustila on lisännyt monien suoma-

laisten psyykkistä rasittuneisuutta.  

Ajantasaista tietoa kainuulaisten hyvinvoinnin tilasta on koottu Alueelliseen hyvinvointikertomuk-

seen 2020 ja hyvinvointisuunnitelmaan 2021–2024. Hyvinvointikertomus 2020 ja hyvinvointi-

suunnitelma 2021 - 2024. Kainuun kunnat ovat koonneet kuntansa hyvinvointitiedot omiin hyvin-

vointikertomuksiinsa.   

Alkoholin myynti väestön suhteutettuna Kainuussa on maan suurimpia. Alkoholikuolleisuus Kai-

nuussa oli korkeampaa kuin muualla maassa vuonna 2018. Poliisin tietoon tulleet rattijuopumusta-

paukset Kainuussa olivat samaa tasoa kuin maassa keskimäärin v. 2019. Päihteiden vaikutuksen 

alaisena tehdyistä rikoksista syylliseksi epäillyt Kainuussa asukasta kohden oli suurempi kuin 

muualla maassa. (www.sotkanet.fi).  Kainuulaiset nuoret tutustuvat päihteisiin vuoden 2019 kouluter-

veyskyselyn mukaan jo alakoulussa. Nuorten riskikäyttäytymisen nopea kasvu ikävaiheesta toiseen 

siirryttäessä näyttää lisääntyvän huolestuttavasti Kainuussa. Ensimmäiset päihdekokeilut ovat useim-

miten tupakan, nuuskan tai sähkösavukkeiden kokeilua. Laittomien huumeiden kokeilun kynnys on 

madaltunut ja myönteinen suhtautuminen huumeisiin on lisääntynyt nuorten keskuudessa. Huumeiden 

saatavuus omalla paikkakunnalla koetaan helpoksi. Kannabiksen käyttämiseen liittyvä asenne on 

muuttunut aiempaa hyväksyvämmäksi Kainuussa. Päivittäin tupakoivien osuus 20–64 -vuotiaista on 

yleisempää Kainuussa kuin muualla maassa..  Alkoholia liikaa (AUDIT-C) käyttävien osuus Kai-

nuussa on miehillä yleisempää kuin naisilla ja erityisesti korkeasti koulutettujen kainuulaismiesten 

osalta yleisempää kuin vastaavalla ryhmällä muualla maassa. 

Terveyden edistämisen aktiivisuus (TEA) Kainuun kunnissa on hyvällä tasolla, yleisesti paremmin 

kuin muualla Suomen kunnissa. Tämä näkyy mm. kuntajohdon sitoutumisena paikalliseen turvalli-

suussuunnitelmaan, kestävyystavoitteisiin, Savuton Kunta toimintaan, toimenpiteissä terveyserojen 

kaventamiseen ja tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden lisäämiseen. Laajan hyvinvointikertomuksen oli 

hyväksynyt 97 % kunnanvaltuustoista.  

Hankkeessa toteutetaan soveltuvin osin Alueellisen hyvinvointisuunnitelman 2021–2024 mielenterveyden 

edistämisen ja ehkäisevän päihdetyön tavoitteita ja toimenpiteitä kunnissa. Toimenpide-ehdotuksia ovat mm. 

https://sote.kainuu.fi/sites/sote.kainuu.fi/files/documents/library/2021-02/Hyvinvointikertomus%202020%20ja%20hyvinvointisuunnitelma%202021%20-%202024%20valmis.pdf
https://sote.kainuu.fi/sites/sote.kainuu.fi/files/documents/library/2021-02/Hyvinvointikertomus%202020%20ja%20hyvinvointisuunnitelma%202021%20-%202024%20valmis.pdf
http://www.sotkanet.fi/
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- Kehitetään kuntien kanssa ehkäisevää päihdetyötä ja edistetään mielenterveystyötä. Kehitetään 
mielenterveys- ja päihdepalvelujen saavutettavuutta, resursointia ja hoidon/palvelun sisältöjä.  

- Valmistellaan mielenterveyssuunnitelma osana kuntien hyvinvointityötä, jossa hyödynnetään Hyvän 
mielen kunta – kehittämistyötä ja työkalupakkia 
https://mieli.fi/sites/default/files/inline/Yhteiskunta/kunta_13x13_02.pdf .   

- Kehitetään ehkäisevän päihdetyön sisältöjä. Turvataan riittävät resursseja ehkäisevään päihdetyö-
hön.  

- Käynnistetään Pakka-toimintamalli paikallisten alkoholi-, tupakka- ja rahapelihaittojen ehkäisyyn. 
Alueen ja kuntien kunnan kaikki julkiset ja yksityiset toimijat sitoutuvat edistämään päihteettömyyttä.  

- Parannetaan Hyte-työn vaikuttavuutta ja hyvinvointia tukevien palvelujen oikea-aikaista saatavuutta, 
saavutettavuutta ja laatua kunnassa.  

2 Kohderyhmä 

 

Hyvän mielen Suomi -hankkeen välillisenä kohderyhmänä on hankkeeseen osallistuvien maakun-

tien ja kuntien väestö (noin 2 525 000) ja erityisesti ne väestöryhmät, joissa mielenterveyden vah-

vistamisen tarve on suurin. Välillisenä kohderyhmänä painottuvat lapset ja nuoret, ikääntyneet tai 

muut väestöryhmät, perustuen kuntien omiin tarveanalyyseihin ja valintoihin. Hankkeen välitön 

kohderyhmä ovat johtajat, esimiehet ja ammattilaiset kunnan eri sektoreilla sekä seurakunnat ja 

järjestötoimijat. 

Mielenterveyden ensiapu: Välitön kohderyhmä ovat kunnan eri sektoreilla kuntalaisia kohtaavat 

työntekijät, paikalliset järjestötoimijat ja mielenterveysosaamisen tarpeessa olevat asukkaat (n. 

4000 koulutuksiin osallistujaa). 

Hyvän mielen koulu: Välitön kohderyhmä ovat osallistuvien kuntien neuvoloiden, varhaiskasvatuk-

sen, koulujen ja oppilaitosten ammattilaiset, kuten opettajat ja oppilashuollon henkilökunta (n. 4000 

koulutuksiin osallistujaa).  

Hyvän mielen kunta: Välitön kohderyhmä ovat kuntien ja sairaanhoitopiirien tai kuntayhtymien 

hyte-vastuuhenkilöt ja heidän esimiehensä (20 kunnan edustajat, n. 70 henkilöä). 

Hankkeessa muodostetaan toiminnoittain kolme asiakaspaneelia, joihin kutsutaan ko. toiminnon 

näkökulmasta tärkeiden sidosryhmien edustajia. Näin varmistetaan kohderyhmien osallistaminen 

käyttäjälähtöiseen ja osallistavaan palvelumuotoiluun, hanketulosten juurruttamisen onnistumisen 

ja toiminnan kestävyyden varmistamiseksi. 

Hyvän mielen kunta -osion kohderyhmänä ovat Kainuun kuntien ja kuntayhtyminen hyte-

vastuuhenkilöt ja heidän esimiehensä. Kainuun alueellisen hyte- työn rakenteet ja verkostomainen 

toiminta mahdollistavat vakiintuneen alustan kunnissa vahvistaa yhdyspintatyötä myös mielenter-

veyden edistämisen ja ehkäisevän päihdetyön osalta osana hyte-työtä.  

Kainuun soten kehittäjäkumppaneita hankkeessa ovat Etelä-Pohjanmaan ja Pohjois-Savon sai-

raanhoitopiirit, joiden osallistumiskuluja ei sisälly Kainuun osahankkeeseen. 

3 Hankkeen tavoitteet 
 

Hankkeen tavoitteet 

https://mieli.fi/sites/default/files/inline/Yhteiskunta/kunta_13x13_02.pdf
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1  Hanke lisää tietoa ja ymmärrystä mielenterveydestä voimavarana ja terveyden osa- alu-

eena sekä tietämystä mielenterveyden häiriöistä  
 

Alatavoitteet:  

1.1. MTEA-koulutuksiin osallistuvat ammattilaiset osaavat edistää kuntalaisten mielenterveyttä 

osana perustyötään 

1.2. MTEA-osaaminen kohdentuu erityisesti sektoreille, joila osaaminen on erityisen tarpeellista 

covid-19-pandemian aikana ja sen jälkeen.  

1.3. MTEA-koulutuksiin osallistuvien psyykkinen ja sosiaalinen resilienssi vahvistuu. 

1.5 Luodaan malli mielenterveysosaamisen tuen juurruttamiseksi osaksi kuntien hyte-työtä 

1.5. MTEA-koulutusten tukirakenteet vahvistuvat ja ohjaajamäärä kasvaa. 

 

2 Hanke edistää lasten ja nuorten mielenterveyttä vahvistamalla mielenterveysosaamista 
kasvuympäristöissä 
 
Alatavoitteet: 

2.1. Lasten ja nuorten mielenterveysosaaminen ja – taidot vahvistuvat. 

2.2. Varhaiskasvatuksen, koulujen ja oppilaitosten ammattilaisten mielenterveysosaaminen ja – 

taidot vahvistuvat. 

2.3. Varhaiskasvatuksessa ja kouluissa on käytettävissä työkalupakki mielenterveyden edistä-

miseksi ja tukemiseksi. 

2.4. Luodaan malli lasten ja nuorten mielenterveyttä edistävän työn juurruttamiseksi osaksi 

kuntien opetussektorin työtä ja koulujen toimintakulttuuria.  

3 Hanke vahvistaa kuntalaisten mielenterveyttä ja hyvinvointia arkiympäristöissä ja 
asuinalueilla 

 
Alatavoitteet: 

3.1 Syntyy mallinnus toimintatavoista, joiden avulla mielenterveyden edistäminen ja ehkäisevä 

päihdetyö vahvistuu osana kuntien eri sektoreilla ja yhdyspinnoilla toteutuvaa hyte-työtä sekä 

osana kunnan mielenterveysjohtamista. Mallinnusta tuetaan verkostojohtamisen koulutuksella.  

3.2 Syntyy mallinnus kunnan ja hyvinvointialueen hyte-työn, sote-palvelujen sekä järjestöjen 

yhteistyön kokonaisuudesta ja sen johtamisesta mielenterveyden edistämisen ja ehkäisevän 

päihdetyön alueella. Tarkastellaan mielenterveys- ja päihdepalvelujen hoidon ja palvelun saa-

tavuutta, saavutettavuutta ja laatua osana Hyvän mielen kunta – mallia. 

3.4 Muodostuu käytännönläheinen ja kattava valikoima mielenterveyden edistämisen ja ehkäi-

sevän päihdetyön toimintamalleja kuntien käyttöön.  

Covid -19 koronavirusepidemia liittyen tunnistetaan haavoittuvassa tilanteessa olevien tarvetta 

matalan kynnyksen asiakas- ja palveluneuvontaan mielenterveyden edistämisessä ja ehkäise-
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vässä päihdetyössä. Luodaan neuvonnan ja tuen toimintamalleja, jotka toteutetaan puhelimitse 

ja sähköisiä palveluja hyödyntäen 

3.5 Mielenterveys- ja päihdetyön osaaminen otetaan huomioon hyvinvointialueilla sosiaali- ja 

terveydenhuollon rakenneuudistuksessa. 

4 Toteutus 
 

4.1 Aikataulu (Hyvän mielen Suomi -hanke) 

 Toiminto 1: MTEA Toiminto 2: Hyvän mielen 

koulu 

Toiminto 3: Hyvän mielen 

kunta 

Vaihe 1 (syys-joulukuu 

2021) 

Koulutukset 

(painotus ohjaaja-

koulutuksissa) 

Juurruttamismallin 

kehittäminen asia-

kaspaneelin kanssa 

Koulutukset 

Juurruttamismallin ja työ-

kalupaikin kehittäminen 

kuntien kanssa 

Vertaisverkoston luominen  

Toisen asteen koulutus: 

koulutussisältöjen määrit-

täminen, materiaalitutoan-

to,  

Kuntien valtakunnallisen 

vertaiskehittämisen ver-

koston organisoiminen  

Verkostojohtamisen 

koulutus 

Vaihe 2 (tammi-kesäkuu 

2022) 

Koulutukset 

(painotus ohjaaja-

koulutuksissa) 

Verkkoyhteisön 

kehittäminen 

Koulutukset 

Juurruttamisen toteutta-

minen, seuranta ja arvioin-

ti 

Pilotoinnit:Työkalupakki, 

toisen asteen koulutus 

Tarkistuslistan pilotoimi-

nen 

Työkalupakin kommen-

tointi 

Kuntien vertaisoppiminen 

Vaihe 3 (elo-joulukuu 

2022) 

Koulutukset 

(painotus ohjaaja-

koulutuksissa) 

Mallinnuksen tuotta-

minen ja julkaisu 

Vertaisverkostojen 

vakauttaminen 

Loppuarviointi 

Koulutukset (myös toinen 

aste) 

Juurruttamisen toteutta-

minen, seuranta ja kehit-

täminen 

Mallinnuksen ja työkalu-

pakin julkaisu 

Tarkistuslistan pilotoimi-

nen  

Työkalupakki 

Innokylään 

Kuntien vertaisoppiminen 

Mallinnusten julkaisu 

Loppuarviointi 

 

Toiminto 3: Hyvän mielen kunta 
 

Hyvän mielen kunta - Kainuun osahanke  
ajalla 1.9.2021–31.10.2022 

2021 2022 

1. vaihe  

syys-

joulukuu 

2.vaihe  

tammi-

kesäkuu 

3. vaihe 

elo-

joulukuu 

Tavoite: Hankkeessa lisätään yhteisöllistä hyvinvointia asuinalueil-
la ja vahvistetaan kuntalaisten mielenterveyttä ja hyvinvointia ar-
kiympäristöissä ja asuinalueilla 
 

x x x 

Alatavoite 1. Syntyy mallinnus toimintatavoista, joiden avulla mielenter-

veyden edistäminen ja ehkäisevän päihdetyö vahvistuvat osana kuntien 

eri sektoreilla ja yhdyspinnoilla toteutuvaa hyte-työtä sekä osana kun-

nan mielenterveysjohtamista.  

Toimenpide: Kuntien valtakunnallisen vertaiskehittämisen verkoston 

x x  
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organisoiminen. Verkostojohtamisen koulutus. 

Alatavoite 2. Syntyy mallinnus kunnan ja hyvinvointialueen hyte-työn, 

sote-palvelujen sekä järjestöjen yhteistyön kokonaisuudesta ja sen joh-

tamisesta mielenterveyden edistämisen ja ehkäisevän päihdetyön alu-

eella.  

Toimenpide: Yhteistyön verkostomallit ja verkostojohtaminen 

 x x 

Alatavoite 3. Hyvän mielen kunta – tarkistuslista jatkojalostuu kuntien 

mielenterveyden edistämisen- ja ehkäisevää päihdetyötä tukevaksi työ-

kaluksi.    

Toimenpide: Tarkistuslistan pilotoiminen kunnissa (2-3 kuntaa). Käytet-

tävyyden arviointi. Hyvän mielen – työkalupakin kommentointi ja arvioin-

ti. Kuntien vertaisoppimisen ryhmien muodostaminen. Työkalupakki 

viedään THL:n Innokylään. 

 x x 

Alatavoite 4. Muodostuu käytännönläheinen ja kattava valikoima mie-

lenterveyden edistämisen ja ehkäisevän päihdeyön toimintamalleja kun-

tien käyttöön. Tarkastellaan toimintamallien toimivuus riskiryhmien osal-

ta covid-virusepidemian aikana ja sen jälkeen.  

Toimenpide: Toimintamallien ja mallinnusten kokoaminen ja jalkautta-

minen kuntiin. Mallinnusten julkaisu Innokylässä. 

 x valmiste-

lua 

x 

Alatavoite 5. Mielenterveys- ja ehkäisevän päihdetyön osaaminen ote-

taan huomioon hyvinvointialueilla sosiaali- ja terveydenhuollon raken-

neuudistuksessa. 

Toimenpide: Kootaan ehdotukset mielenterveystyön ja ehkäisevän 

päihdetyön osaamisen hyödyntämisestä hankkeen loppuraporttiin. Eh-

dotukset mt- ja ept osalta sote-uudistuksen. 

 x valmiste-

lua 

x 

 

5 Toimenpiteet 

 
Tavoite 3. Kuntalaisten mielenterveys ja hyvinvointi vahvistuvat arkiympäristöissä ja asuin-
alueilla 
 
Hyvän mielen kunta -tarkistuslistaa pilotoidaan ja kehitetään 20 hankkeeseen osallistuvan kunnan 

kanssa osallistavan palvelumuotoilun avulla toimivaksi malliksi. Tarkistuslista sisältää yhdeksän 

osa-aluetta, jotka kattavat kunnan hyte-työn kokonaisvaltaisesti ja eri tasoilla. Pilotin aikana kun-

nan hyte-työn vastuutahot käyttävät listaa osana työnsä suunnittelua ja suuntaamista. Lisäksi kun-

nan eri toimialojen hyte-yhteistyöelin tutustuu tarkistuslistaan ja hyödyntää sitä kunnan hyte-työn 

suunnittelussa ja linjaamisessa. Tarkistuslistaa hyödynnetään kunnan poikkihallinnollisessa hyte-

työssä ja yhdyspinnoilla osana kunnan tavanomaista hyte-työtä. Pilottien perusteella mallinnetaan 

toimintatavat tarkistuslistan hyödyntämiseksi. Osa piloteista suunnataan siten, että syntyy koke-

muksia asukkaiden osallisuuden mahdollistamisesta osana mielenterveyttä edistäviä toimia ja tuki-

rakenteita. Tarkistuslistan tueksi kootaan Innokylään digitaalinen työkalupakki kuntien käyttöön 

soveltuvista mielenterveyttä edistävistä toimintamalleista.  

Hyvän mielen kunta -pilotoinnissa ja yhteiskehittämisessä on keskeisessä roolissa kuntien keski-

näinen yhteistyö ja vertaisoppiminen. Pilotointiin osallistuvat kunnat muodostavat valtakunnallisen 
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verkoston, joka kokoontuu säännöllisesti pääosin etäyhteyksillä kehittämään yhteisiä menetelmiä 

ja jakamaan kokemuksia. Valtakunnallisen verkoston lisäksi pilottikunnat muodostavat pienempiä 

vertaisoppimisen ryhmiä, joihin on koottu kehittämistyön näkökulmasta yhteen sopivat kunnat. 

MIELI ry koordinoi verkostomaista työskentelyä hankkeen aikana. Hankevalmistelussa on tunnis-

tettu erityisesti pienten kuntien haasteet toteuttaa mielenterveyden edistämistä osana kunnan hyte-

rakenteita. Tästä syystä koordinaatioresurssia suunnataan erityisesti tukemaan ja kehittämään 

pienten kuntien kehittämistyötä. 

Kainuun sote vastaa hankkeessa maakunnan, alueen toimijoiden mielenterveyden edistämisen ja ehkäise-

vän päihdetyön yhdyspintatyön mallintamisesta sekä yhteiskehittää vertaisoppimista yhdyspintatyössä Etelä-

Pohjanmaan ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirien kanssa.  

Kainuun osahankkeessa mallinnetaan sitä, kuinka maakunnan asiantuntijuus ja rooli sote-järjestäjänä, kun-

tien hyte-työ, seurakunnat, järjestöt ja muut maakunnan olennaiset toimijat toteuttavat mielenterveyden edis-

tämistä ja ehkäisevää päihdetyötä verkostomuotoisesti toimijoiden hyte-yhdyspinnalla. Tätä tuetaan hank-

keen toteuttamassa verkostojohtamisen koulutuksella. Mallinnus kattaa muun muassa eri toimijoiden roolit, 

tehtävät, vastuut ja asiantuntijuudet sekä niiden kytkennät toisiinsa ja sote-palvelujärjestelmään.  

Mallinnuksessa jäsennetään verkostojohtamisen työtä eli minkälaisten toimintatapojen kautta verkostossa 

muodostetaan yhteiset tavoitteet sekä seurataan ja arvioitaan niitä. Lisäksi mallinnukseen sisällytetään tie-

dolla johtaminen mielenterveyden edistämisen ja ehkäisevän päihdetyön kokonaisuudessa. Mallinnus toteu-

tetaan Kainuussa, mutta sitä työstetään yhdessä Etelä-Pohjanmaan ja Pohjois-Savon maakuntien kanssa ja 

siitä rakennetaan geneerinen malli, joka on sovellettavissa eri maakunnissa.  

Kainuun mallinnus täydentää Kainuun Tulevaisuuden sote-keskus, HELLÄ - ja Kainuun rakenneuudistus, 

KaRa – hankkeissa. Lisäksi Kainuun osahanke toimii yhteistyökumppanina alueella Mukana elämässä – 

Itsemurhien ehkäisy Kainuussa -hankkeessa, jossa kehitetään varhaisen tuen ja riskiryhmien tunnistamisen 

toimintamalleja itsemurhien ehkäisyyn. Hankkeessa toimeenpannaan Kainuun Alueellinen hyvinvointisuunni-

telmaa vuosille 2021–2024 ja sen sisältämiä mielenterveyden edistämisen ja ehkäisevän päihdetyön tavoit-

teita ja toimenpiteitä. Ehkäisevän päihdetyön osalta yhteistyökumppanina Kainuussa toimii Pohjois-Suomen 

Ehyt ry.  

  

6 Tuotokset, tulokset ja vaikutukset 
 

Tuotokset 

 200 MTEA-koulutusta 

 125 Hyvän mielen koulu -koulutuksia 

 4000 MTEA-koulutuksen käynyttä ammattilaista tai asukasta 

4000 Hyvän mielen koulu -koulutuksen käynyttä ammattilaista varhaiskasvatuksessa, kou-

luissa ja neuvolassa 

 Dokumentoitu toimintamalli MTEA-koulutusten juurruttamiseksi kestävällä tavalla kunnissa 

 Dokumentoitu toimintamalli mielenterveyttä edistävän työn juurruttamiseksi osaksi koulujen 

toimintakulttuuria 

 Dokumentoitu malli mielenterveyden tarkistuslistan hyödyntämisestä erilaisissa kunnissa ja 

esimerkkejä onnistuneesta käytöstä osana kuntien mielenterveysjohtamista 

 Dokumentoitu malli maakunnan, kunnan ja muiden maakunnan alueen toimijoiden mielen-

terveyden edistämisen ja ehkäisevän päihdetyön yhdyspintatyöstä  
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 Arviointiraportti MTEA-koulutusten vaikutuksista osallistujien mielenterveyteen sekä mielen-

terveysosaamiseen ja -taitoihin 

 Työkalupakki varhaiskasvatuksen ja koulujen käyttöön mielenterveyden edistämiseksi ja 

tukemiseksi 

 Hyvän mielen kunta -työkalupakki Innokylään koottavana jäsennettynä kokonaisuutena, 

josta löytyvät polut konkreettisiin toimintamallien kuvauksiin 

 Mielenterveysosaamisen vahvistamistyötä tukeva vertaistukea, materiaalia ja ohjausta tar-

joava suljettu oppimisalusta (Moodle) 

Tulokset 

 MTEA-koulutusten osallistujien mielenterveysosaamisen ja resilienssin vahvistuminen 

 Koulutettujen ammattilaisten mielenterveysosaamisen vahvistuminen varhaiskasvatukses-

sa, kouluissa ja neuvoloissa 

 MTEA-koulutusten tukirakenteiden vahvistuminen valtakunnallisesti ja maakunnittain 

 Lasten ja nuorten mielenterveyttä edistävän työn vahvistuminen osaksi kuntien opetussek-

torin työtä ja koulujen toimintakulttuuria 

 Mielenterveyden edistäminen vahvistuu ja konkretisoituu osana kuntien hyte-työtä ja kiinnit-

tyy osaksi yhdyspintatyötä Etelä-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Pohjois-Savossa 

Vaikutukset 

 Kunnan asukkaiden mielenterveys vahvistuu 

 Hankkeeseen osallistuneiden päiväkotien ja koulujen lapset ja nuoret saavat hyvän pohjan 

ylläpitää mielenterveyttään läpi elämän 

 Kuntien valmiudet edistää mielenterveyttä osana kunnan hyte-työtä ja maakunnan yhdys-

pintatyötä vahvistuva 

7 Hankkeen hallinnointi 

7.1 Hankkeen toimijat ja organisoituminen 

 

Hanke on valtakunnallisesti kattava. Hankkeeseen osallistuu 5 kuntayhtymää ja 27 yksittäistä kun-

taa, eli yhteensä 87 kuntaa. Suomen kuudesta suurimmasta kaupungista hankkeeseen osallistuu 

viisi (Espoo, Tampere, Vantaa, Oulu, Turku). Hankkeeseen osallistuvat kunnat kattavat lähes puo-

let Suomen väestöstä. 

Hankkeen hallinnoija on MIELI Suomen Mielenterveys ry, joka on yli 120 vuoden ajan toiminut 

suomalaisen mielenterveystyön edelläkävijänä. MIELI ry on yleishyödyllinen valtakunnallinen kan-

santerveysjärjestö, johon kuuluu 55 paikallista mielenterveysseuraa. Perustamme työmme tutkit-

tuun tietoon ja tuemme valtakunnallisen vuoteen 2030 ulottuvan mielenterveysstrategian toteutus-

ta. Toteutamme hankkeessa koulutuksia suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.  

MIELI ry koordinoi hankkeen kokonaisuutta. Mielenterveyden ensiapu ja Hyvän mielen koulu -

osioissa MIELI ry vastaa koulutusten järjestämisestä, kouluttajien palkkaamisesta ja kurssimateri-

aaleista sekä tarjoaa koulutukset kunnille, kuntayhtymille (ml. sairaanhoitopiirit) ja maakunnille 

maksutta. MIELI ry tukee koulutusten sisältöjen juurtumista hankekumppaniensa arkityöhön ja vas-

taa hankesuunnitelmana sisältyvistä mallinnuksista. Hyvän mielen kunta -osiossa MIELI ry koordi-

noi kuntien vertaisoppimista, mallintaa tarkistuslistan käyttöä osana kunnan hyte-työtä sekä vastaa 

työkalupakin muodostumisesta Innokylään.  
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Hyvän mielen Suomi – hankkeelle haetusta valtionavustuksesta osa ohjataan Kainuun soten hal-

linnoiman Hyvän mielen kunta -osahankkeen käyttöön. Kainuun soten osuus on 90 000 €, josta 

omarahoitusosuus on 20 %. Avustus mahdollistaa yhden kokoaikaisen koordinaattorin palkkaami-

sen 14 kk ajaksi ajalla 1.9.2021- 31.10.2022.   Kainuun osahanke vastaa hankkeessa maakunnan, 

kunnan ja muiden maakunnan alueen toimijoiden mielenterveyden edistämisen ja ehkäisevän 

päihdetyön yhdyspintatyön mallintamisesta sekä koordinoi yhdyspintatyön vertaisoppimista Etelä-

Pohjanmaan ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirien kanssa. 

Kunnat ja kuntayhtymät tarjoavat koulutustilat, rekrytoivat osallistujat koulutuksiin omalla alueel-

laan sekä myöntävät henkilöstölleen luvan osallistua koulutuksiin työajalla. Kuntatyönantajat sitou-

tuvat antamaan Mielenterveyden ensiapu -ohjaajakoulutuksen käyneille oikeuden toteuttaa Mielen-

terveyden ensiapu -koulutuksia työajalla. Hankekumppaneina olevat kunnat ja kuntayhtymät myös 

kannustavat henkilöstöään suunnittelemaan, kuinka koulutusten sisällöt juurrutetaan osaksi perus-

työtä. Hyvän mielen kunta -osiossa kunnat käyttävät hyte-vastuuhenkilönsä työaikaa pilotointiin ja 

vertaisoppimisen verkostoon osallistumiseen.  

Kukin hankekumppani nimittää alueeltaan yhteyshenkilön, joka osana omaa työtään vastaa yhtey-

denpidosta MIELI ry:n hankekoordinaatioon. Hankekumppaneiden kanssa sovitaan, kenen vastuul-

la on huolehtia Mielenterveyden ensiapu -koulutusten sekä Hyvän mielen koulu -työn sisältöjen 

jatkuvuudesta ja Hyvän mielen kunta -kokonaisuuden hyödyntämisestä paikallisesti tai alueellisesti 

hankkeen päätyttyä. Hankkeessa tuetaan olemassa olevia maakunnallisia MTEA-verkostoja ja 

uusien maakunnallisten MTEA-verkostojen syntymistä. Hyvän mielen koulu -osioon osallistuviin 

kuntiin luodaan alueellisten avaintoimijoiden verkosto, joka tukee toiminnan jatkumista hankkeen 

jälkeen. 

Hankkeelle muodostetaan ohjausryhmä hankejohtajan tueksi. Ohjausryhmään pyydetään edustajia 

Kuntaliitosta, isosta kaupungista, maaseutukunnasta sekä kansalliseen mielenterveysstrategian 

toteuttamiseen liittyen edustajat myös STM:stä ja THL:stä. Kullekin hankeosiolle muodostetaan 

myös oma asiakaspaneeli sidosryhmien edustajista. 

Hyvän mielen Suomi – hanke on valtakunnallisesti kattava. Hankkeeseen (1. Mielenterveyden en-

siapukoulutukset, 2. Hyvän mielen Koulu ja 3. Hyvän mielen Kunta) osallistuu yhteensä 5 kuntayh-

tymää ja 27 yksittäistä kuntaa eli yhteensä 87 kuntaa. Suomen kuudesta suurimmasta kaupungista 

hankkeeseen osallistuu viisi (Espoo, Tampere, Vantaa, Oulu, Turku). Hankkeeseen osallistuvat 

kunnat kattavat lähes puolet Suomen väestöstä.  

Hankkeen hallinnoija on MIELI Suomen Mielenterveys ry, joka on yli 120 vuoden ajan toiminut 

suomalaisen mielenterveystyön edelläkävijänä. MIELI ry on yleishyödyllinen valtakunnallinen kan-

santerveysjärjestö, johon kuuluu 55 paikallista mielenterveysseuraa. MIELI ry:n työ perustuu tutkit-

tuun tietoon ja se tukee valtakunnallisen vuoteen 2030 ulottuvan mielenterveysstrategian toteutus-

ta.  

MIELI ry koordinoi hankkeen kokonaisuutta. Hyvän mielen kunta – osiossa MIELI ry koordinoi kun-

tien vertaisoppimista, mallintaa tarkistuslistan käyttöä osana kunnan hyte-työtä sekä vastaa työka-

lupakin muodostumisesta Innokylään. 

Kainuun soten osahanke vastaa maakunnan, kuntien ja muiden maakunnan alueen toimijoiden 

mielenterveyden edistämisen ja ehkäisevän päihdetyön yhdyspintatyön mallintamisesta sekä koor-

dinoi yhdyspintatyön vertaisoppimista Etelä- Pohjanmaan ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirien 

kanssa.  

Hyvän mielen kunta- Kainuun osahankkeen kokonaisbudjetti on 90 000 €, josta Kainuun soten 

omarahoitusosuus on 18 000 € (20 % kokonaisbudjetista). Hyvän mielen kunta -osion toteutta-
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miseksi kanavoidaan Mieli ry:n Hyvän mielen Suomi – hankkeen saamaa valtionosuutta 72 000 €.  

Kainuun sote ja MIELI Suomen mielenterveys ry ovat tehneet Aiesopimuksen yhteiskehittämisestä. 

Hyvän mielen Suomi - hankkeelle muodostetaan ohjausryhmä hankejohtaja tueksi. Kullekin han-

keosiolla muodostetaan oma asiakaspaneeli sidosryhmien edustajista. Kainuun osahankkeen pro-

jektiryhmänä voi toimia Kainuun soten koordinoima Alueellinen hyte-verkosto. 

7.2 Hankkeen resurssit 

Hanketta varten pystytetään hankeorganisaatio, jolla on omat työntekijänsä. Hankeorganisaatio 

koostuu seuraavista päätoimisista työntekijöistä: hankejohtaja, kaksi koordinaattoria ja kaksi suun-

nittelijaa. Hankeorganisaatioon kuuluu myös kokopäiväinen viestijä. Hyvän mielen kunta -osiota 

varten Kainuun sote palkkaa päätoimisen koordinaattorin 16 kk:n ajaksi. Hanketyöntekijöiden työ-

pisteet sijaitsevat MIELI ry:n Helsingin toimitiloissa ja Kainuun soten toimitiloissa Kajaanissa. 

Koordinaattorin tueksi mahdollistaan asiantuntijatukea ja työpanosta Kainuun soten kehittämis- ja 

suunnitteluyksiköstä. Koordinaattori työskentelee Kainuussa. Osahankkeelle nimetään projekti-

ryhmä. 

Hanketta rahoittavat STM (80 %) ja MIELI ry (20 %). Kainuun osahanketta rahoittavat STM (80 %) 

ja Kainuun sote-kuntayhtymä (20 %). 

7.3 Viestintä 

Koko hankkeen pääviesti on että mielenterveys on myönteinen voimavara, jota on mahdollista 

vahvistaa käytännönläheisin keinoin. Pääviestiä tukevat hankkeen kolmen osion ydinviestit sekä 

kaikille ydinvisteille muotoillut tukiviestit.  

Viestinnän keskeiset kohderyhmät ovat kuntien luottamishenkilöt, johtajat ja virkamiehet, eri alojen 

ammattilaiset kunnissa sekä kuntien ja sairaanhoitopiirien hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen 

vastuuhenkilöt. Väestö on välillinen kohderyhmä, ja ydinviesti valtakunnallisten ja alueellisten tie-

dotteiden sekä mediayhteistyön ja – vinkkien kautta lisää hankkeen tavoitteiden tunnettuutta ja 

tukee kohderyhmille suunnattua viestintää. 

Viestintäkanavina käytetään kuntien ja sairaanhoitopiirien omia sisäisiä ja ulkoisia kanavia, kuntien 

ja alueiden verkostoitumis- ja tiedotustilaisuuksia, valtakunnallisia ja alueellisia tiedotteita ja media-

yhteistyötä, ammatillisia lehtiä sekä sosiaalista mediaa. Viestinnän aikataulu ja vastuut on jäsen-

netty tarkemmin MIELI ry:n Hyvän mielen Suomi -hankehakemuksen liitteenä olevassa viestintä-

suunnitelmaluonnoksessa. 

7.4 Seuranta ja arviointi 

 

Hanke arvioidaan sekä määrällisesti että kahden laadullisen arviointisyklin avulla. Hankkeelle teh-
dään hankejohtajan toimesta erillinen arviointisuunnitelma. 

 
Määrällinen arviointi perustuu tuotosten, tulosten ja vaikutusten arviointiin. 

 
Tuotokset ovat hankkeen järjestämät koulutukset (325 koulutusta), koulutetut henkilöt (8000 koulu-
tettua) ja dokumentoidut mallinnukset (4 kpl). 

 
Tulokset arvioidaan keräämällä alku- ja palautetietoa kouluttajilta, koulutetuilta ja osin myös kohde-
ryhmältä. Tuloksia mitataan osaamisen vahvistumisena ja valmiutena siirtää sitä eteenpäin. Pa-
lautteen keruu, joka toteutetaan sähköisesti verkossa MIELI ry:n Futural-järjestelmään, on osa 
hankkeen jatkuvaa laadunseurantaa ja mahdollistaa nopean puuttumisen laatupoikkeamiin jo 
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hankkeen aikana. Palautekysymykset ovat osin standardoituja mikä lisää tulosten vertailtavuutta, 
ja osin kullekin koulutukselle räätälöityjä. Hankkeen aikana kehitetään kuntia palveleva vastapalau-
tejärjestelmä. 

 
Vaikutuksia arvioidaan hankkeen loputtua, tukeutuen valtakunnallisiin tilastoihin ja tiedonkeruisiin. 
Mielenterveysosoittimien kehitystä hankealueen kunnissa (2,5 miljoonaa asukasta) verrataan kehi-
tykseen muualla Suomessa, tukeutuen ensisijaisesti THL:n FinSote-tutkimuksen ja Kouluterveys-
kyselyn tuottamaan tietoon.  

 
MTEA-koulutusten osallistujien psyykkinen ja sosiaalinen resilienssi mitataan sähköisellä itse-
arviointikyselyllä ennen koulutuksen alkua, koulutuksen päätyttyä ja kuuden kuukauden kuluttua. 
Koulujen Lapset puheeksi -keskusteluissa kerätään palaute opetushenkilökunnalta ja vanhemmilta. 
Osana Hyvän mielen koulun kehittämistyötä kehitetään vaikutusten mittaamista. Juurruttavien me-
netelmien käyttöönotosta kerätään tietoa vaikutuksista (määritellään mittarit, missä menetelmien 
käyttöön oton tulisi näkyä esim. koulujen arjessa) kyselyjen ja suullisen palautteen kautta. 

 
Laadullinen prosessiarviointi toteutetaan kahdessa arviointisyklissä, keväällä 2021 ja keväällä 
2022. Hankkeen toimintaa arvioidaan silloin ohjausryhmän jäsenten, asiakaspaneelien, kuntien 
sidosryhmien, henkilöstön ja kouluttajien toimesta. Lisäksi haastellaan otos koulutuksiin osallistu-
neita, syvemmän arviointitiedon saamiseksi. Prosessiarvioinnin pohjalta toteutetaan tarpeellisia 
korjaavia toimenpiteitä.  

 
Loppuarviointia voidaan täydentää rahoittajan järjestämällä riippumattomalla ulkoisella arvioinnilla. 
 

7.5 Riskit ja niihin varautuminen 

Riskin kuvaus Seuraus, jos riski to-

teutuu 

Toimenpiteet riskin 

poistamiseksi tai pie-

nentämiseksi 

Vastuutaho  

Tulosten saa-

vuttami-seen 

liittyvä riski 

Koulutusmäärät jäävät 

alle tavoitteen tai koulu-

tusten tulokset jäävät 

odotettua heikommiksi. 

Koulutusvolyymia on 

pyritty varmistamaan 

aiesopimuksilla kuntien 

kanssa. Tuloksiin liitty-

vää riskiä vähennetään 

käyttämällä arvioituja ja 

tuloksellisiksi todettuja 

koulutuksia. 

Hankejohtaja ja työnteki-

jät ovat tiiviissä yhtey-

dessä osallistuviin kun-

tien. 

Hankejohtaja seuraa 

palautejärjestelmän kaut-

ta tuloksia, ja reagoi 

poikkeamiin 

Henkilöstöriski Hankkeen toteutta-

miseksi tarvittava osaa-

minen siirtyy muualle.  

Korvaavan henkilöstön 

koulutus vaatii aikaa ja 

syö hankkeen resursse-

ja. 

Henkilöstön vaihtuvuut-

ta minimoidaan huoleh-

timalla työhyvinvoinnis-

ta ja työn olosuhteista. 

Toiminta dokumentoi-

daan huolellisesti, mikä 

tukee perehdyttämistä 

mahdollisissa henkilö-

vaihdoksissa. Johtami-

sen ja tiimityön avulla 

varmistetaan, että use-

Ohjausryhmä ja hanke-

johtaja kiinnittävät huo-

miota työhyvinvointiin. 

Hankejohtaja vastaa do-

kumentointikäytäntöjen ja 

perehdytysmateriaalien 

sisällöstä ja valvonnasta 

sekä tiimityön toteutumi-

sesta.  
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ampi työntekijä on pe-

rehtynyt kuhunkin toi-

mintakokonaisuuteen 

Kuntatalouteen 

liittyvä riski 

Kuntasektorin työnteki-

jöiden osallistuminen 

koulutuksiin työajalla 

vaikeutuu 

Aiesopimuksin on sitou-

tettu kuntatyönantajia 

luomaan mahdollisuuk-

sia henkilöstön osallis-

tumiselle. 

Hankejohtaja sitouttaa 

kuntajohtoa hankkeen 

toteuttamiseen. 

Jatkuvuusriski Mielenterveysosaamisen 

levittäminen ja mielen-

terveysjohtaminen hyy-

tyvät hankkeen loputtua 

Toiminnan jatkuvuutta 

varmistetaan mallin-

nuksilla ja juurruttamal-

la toiminta osaksi haki-

jan ja yhteiskumppa-

neiden normaalia toi-

mintaa 

Hankejohtaja sitouttaa kun-

tayhtymän/kuntien johtoa 

mielenterveysosaamisen ja 

- johtamisen jatkuvaan ke-

hittämiseen osana organi-

saation normaalia toimin-

taa. 


