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• Pohjois-Pohjanmaan ihmislähtöinen hyvinvointikäsitys auttaa 

huomioimaan vastaanottopalveluissa asioivan ihmisen elämäntilanteen 

kokonaisuutena, järjestöyhtesityömahdollisuudet huomioon ottaen

• Monialaista yhteistyötä kehitetään (esim. kunnan toimialojen ja 

järjestöjen kanssa) 

• Kokemustietoa ja -toimijoita hyödynnetään palvelujen kehittämisessä

• Edistetään hyvinvoinnin teemaverkostojen valitsemien hyvien 

käytäntöjen käyttöönottoa vastaanotto -palveluissa 

(kulttuurihyvinvointi, elintavat, osallisuus sekä mielenterveyden 

edistäminen sekä päihteiden käytön ja väkivallan ehkäisy). Useat 

käytännöt ovat järjestöjen kehittämiä ja/tai järjestöt voivat olla mukana 

toteuttamassa niitä.

• Taloudellisen toimeentulon tukea sekä puheeksi ottamista 

edistetään Takuu-säätiön sekä järjestöjen kanssa asiakkaiden tarpeet 

huomioiden. 

• Henkilöstön hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osaamista 

vahvistetaan järjestötoiminnan osalta.

• Asiakkaiden osallisuuden edistäminen 

vastaanotto-palveluissa ja niiden kehittämisessä.

https://80000hours.org/career-reviews/nursing/
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/


• Kehitetään monialaista yhteistyö MiPä -palveluissa ja 

ennaltaehkäisevässä työssä (esim. sote-palvelut, kunnat, järjestöt, 

yksityiset toimijat) 

• Kokemustietoa ja -toimijoita hyödynnetään MiPä -palvelujen 

kehittämisessä.

• MiPä-järjestöverkoston kanssa tehdään yhteistyötä

• Edistetään hyvinvoinnin teemaverkostojen valitsemien hyvien 

käytäntöjen käyttöönottoa kuntouttavassa ja ennaltaehkäisevässä 

mielenterveys- ja päihdetyössä (kulttuurihyvinvointi, elintavat, osallisuus 

sekä mielenterveyden edistäminen sekä päihteiden käytön ja väkivallan 

ehkäisy). Useat käytännöt ovat järjestöjen kehittämiä ja/tai järjestöt voivat 

olla mukana toteuttamassa niitä.

• Taloudellisen toimeentulon tukea sekä puheeksi ottamista kehitetään

Takuu-säätiön sekä järjestöjen kanssa MiPä-palveluiden asiakkaiden 

tarpeet huomioiden.

• Mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden osallisuutta  edistetään 

yhteistyössä järjestöjen kanssa .

• MiPä-palveluiden henkilöstön hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen 

osaamista vahvistetaan järjestötoiminnan osalta.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sekä 

järjestöyhteistyö mielenterveys- ja 

päihdepalveluiden MiPä - kehittämisohjelmassa

Hyte-osahanke, rakenneuudistushanke
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• Monialaista yhteistyötä kehitetään perhekeskus toiminnassa (esim. sote-

palvelut, kunnat, järjestöt, yksityiset toimijat )

• Kokemustietoa ja toimijoita hyödynnetään palvelujen kehittämisessä.

• Teemaverkostojen hyvien käytäntöjen käyttöönottoa tuetaan LNP-

palveluissa (kulttuurihyvinvointi, elintavat, osallisuus sekä mielenterveyden 

edistäminen sekä päihteiden käytön ja väkivallan ehkäisy). Useat käytännöt 

ovat järjestöjen kehittämiä ja/tai järjestöt voivat olla mukana toteuttamassa 

niitä.

• Taloudellisen toimeentulon tukea sekä puheeksi ottamista edistetään

Takuu-säätiön sekä järjestöjen kanssa asiakkaiden tarpeet huomioiden. 

• Kohtaamispaikkatoimintaa kehitetään lapsiperheille yhdessä LNP-

kehittäjien kanssa.

• Lasten, nuorten ja perheiden osallisuutta  edistetään yhteistyössä 

järjestöjen kanssa .

• Lasten, nuorten ja lapsiperheiden palveluissa työskentelevien hyvinvoinnin 

ja terveyden edistämisen osaamista vahvistetaan järjestötoiminnan 

osalta.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sekä 

järjestöyhteistyö lasten, nuorten ja lapsiperheiden 

palveluiden (LNP) - kehittämisohjelmassa

Hyte-osahanke, rakenneuudistushanke
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Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sekä 

järjestöyhteistyö ikäihmisten palveluiden 

kehittämisohjelmassa
Hyte-osahanke, rakenneuudistushanke
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• Monialainen yhteistyö, esim. asiakas- ja palveluohjauksessa tehdään 

yhteistyötä eri toimijoiden (esim. sote-palvelut, kunnat, järjestöt, yksityiset 

toimijat) kanssa.

• Kotisairaalatoiminta, järjestöjen ja vapaaehtoistoiminnan rooli

hyvinvoinnin edistäjänä

• Asiakas ja palveluohjaus, kolmannen sektorin toiminta huomioidaan 

palveluohjauksessa

• Omaa elämää kotona:

Arkikuntoutusta kehitetään yhdessä ikäohjelman sekä hyte- ja digi-

osahankkeiden kanssa (pilotti Lakeudella).

• Kotikuntoutus Järjestöjen toiminta kuntoutuksen tukena esim. 

vertaisohjaajat

• Kokemustietoa ja -toimijoita hyödynnetään palvelujen kehittämisessä,

esim. työpajoissa on mukana kokemustoimijoita.

• Edistetään hyvinvoinnin teemaverkostojen valitsemien hyvien käytäntöjen 

(kulttuurihyvinvointi, elintavat, osallisuus sekä mielenterveys sekä päihteiden 

käytön ja väkivallan ehkäisy) käyttöönottoa. Useat käytännöt ovat 

järjestöjen kehittämiä ja/tai järjestöt voivat olla mukana toteuttamassa niitä.

• Taloudellisen toimeentulon tukea sekä puheeksi ottamista kehitetään

Takuu-säätiön sekä järjestökentän kanssa ikäihmisten tarpeet huomioiden.

• Ikäihmisten palveluissa henkilöstön hyvinvoinnin ja terveyden 

edistämisen osaamista vahvistetaan järjestötoiminnan osalta.

• Ikäihmisten osallisuutta edistetään yhteistyössä järjestöjen kanssa .

https://80000hours.org/career-reviews/nursing/
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/

