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VALTIONAVUSTUSHAKU KANSALLISEEN MIELENTERVEYSSTRATEGIAN 
TUKEMISEN HANKKEESEEN 
 
Sosiaali- ja terveysltk § 24 
 

Valmistelija; peruspalvelujohtaja Eija Alhonen p. 0400 175493  

Sosiaali- ja terveysministeriö on avannut valtionavustushaun kunnille ja 
kuntayhtymille Kansalliseen mielenterveysstrategian (2020-30) 
toimeenpanon tukemiseen vuosille 2020 - 2022. Vuosina 2020 - 2022 
toteutuvilla hankkeilla tuetaan osaltaan myös kansallisen 
soteuudistuksen toimeenpanoa koskien mielenterveyden edistämistä, 
mielenterveysongelmien ehkäisyä ja hoidon ja kuntoutumisen 
uudistamista eri tahoilla kaikki ikäryhmät monialaisesti huomioiden. 
Strategia mukaisesti yhteistyöhön tarvitaan mukaan kaikki 
yhteiskunnan ja kuntien toimintasektorit, ei pelkästään sosiaali- ja 
terveydenhuoltoa. Hyvä mielenterveys on kaikkien etu. Uudistuksen ja 
kehittämistyön painopisteenä on mielenterveyden edistäminen ja 
ongelmien ehkäisy eli parhaat tulokset saavutetaan vaikuttamalla 
lapsiin, nuoriin ja heidän perheisiinsä eri toimijoiden saumattomalla 
yhteistyöllä. Tämä työ on osa kuntien lakisääteistä hyvinvoinnin ja 
terveyden edistämistä. Strategian toteutuminen pystytään turvaamaan 
hyvällä, laaja-alaisella, asiakaslähtöisellä ja sektorirajat ylittävällä 
peruspalveluiden mielenterveysjohtamisella.  

Rahoitettavilla hankkeilla pyritään lisäämään tietoa ja ymmärrystä 
mielenterveydestä voimavarana ja terveyden osa-alueena, 
mielenterveyden suoja- ja riskitekijöistä sekä keinoista vahvistaa 
mielenterveyttä ja tukea mielen toipumista arjen 
vuorovaikutusympäristöissä. Hyvä mielenterveysosaaminen sisältää 
myös päihdeosaamisen. Mielenterveysjohtamisen tavoitteena on tuottaa 
mielenterveyttä ja hyvinvointia sekä edistää inhimillisiä arvoja. 

Ihmisten hyvinvointi, ja sen keskeisenä osana psyykkinen hyvinvointi, 
tukee vakaata yhteiskuntaa, koulutukseen ja työelämään osallistumista 
ja taloutta. Vakaa talous puolestaan lisää mahdollisuuksia parantaa 
ihmisten hyvinvointia. Tieto asukkaiden hyvinvoinnista sekä 
palveluiden ja toimintojen kyvystä vastata hyvinvointihaasteisiin toimii 
kunnan johtamisen pohjana.  

Koronavirusepidemian aiheuttama kriisi haastaa kuntia ja 
hyvinvointitalousajattelua monella tapaa. Mielenterveys- ja 
päihdeosaaminen sekä hyvän mielenterveysjohtamisen merkitys 
korostuvat erityisesti ennakoimattomissa ja laaja-alaisissa 
muutostilanteissa ja kriiseissä. 

Keski-Suomi on saanut jo STM:ltä rahoituksen Tulevaisuuden sosiaali- 
ja terveyskeskus - ohjelman ja sote-rakenneuudistuksen toteutukseen. 
Tämän lisäksi STEA on rahoittanut käynnistymässä olevaa Meijän 
mieli- hankketta, jonka kohderyhmänä ovat pääosin 16-29- vuotiaat 
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nuoret ja heidän verkostonsa oppilaitoksissa ja vapaa-ajan toiminnoissa. 
Haussa on myös STM:n rahoitusta Työkykyohjelmaan liittyen sote- 
toimijoiden ja kuntien työllisyspalveluiden ja te-toimistojen välisen 
yhteistyön tiivistämiseen erityisesti osatyökykyisten ja vammaisten 
työelämään pyrkivien ja palaavien tukemiseksi ja siten yleisen 
työllisyysasteen kohottamiseksi. Tämä tukee osaltaan myös nuorten 
työelämän alkumetreillä olevien mahdollisuuksia integroitua osaksi 
yhteiskuntaa sekä vaikeassa taloudellisessa asemassa olevien perheiden 
kykyä tukea lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä omatoimisesti.  

Keski-Suomen kunnista on jo osa nimetty mukaan työllisyyden 
kuntakokeiluun ja uusia kuntia on hakeutumassa mukaan uudella 
hakukierroksella. Tämä mahdollistaa entistä useamman kunnan tulon 
mukaan kunta-sote -yhteistyön tiivistämiseen tulevina vuosina ja 
parantaa kuntien vaikutusmahdollisuuksia. Lisäksi luodaan 
työmahdollisuuksien osatyökykyisille nuorille ja jo pidempään työssä 
olleille. Lastensuojelun osalta Lastensuojelun monialainen 
kehittäminen-hankkeen hankehakemus yhdessä Itä-Suomen 
yhteistoiminta-alueen kanssa on sisällöltään tukemassa vaikeassa 
asemassa olevien lasten ja perheiden monialaisen auttamisjärjestelmän 
luomista. Näin se tukee myös tämän hankkeen tavoitteiden 
saavuttamista, mikäli rahoitus toteutuu. Myös muita hakuja 
mielenterveysstrategian eri osa- alueisiin liittyen on parhaillaan 
menossa ja uusilla hankekausilla myöhemmin täydennetään strategian 
toimeenpanon onnistumista. 

Keski-Suomen hakemuksen sisältö perustuu Meijän mielestä arvokas- 
hankkeen kolmeen painopistealueeseen: 1. Mielenterveysosaamisen 
vahvistaminen lasten ja nuorten palveluissa ja lähiympäristöissä 2. 
Sektorirajat ylittävä hyvä mielenterveysjohtaminen 3. Osallistava, 
myönteinen ja inhimillisiä arvoja edistävä tapa viestiä 
mielenterveydestä niin ammattilaisten kuin kaiken ikäisten kuntalaisten 
keskuudessa edistämään strategian toimeenpanon etenemisestä.  

Meijän mielestä arvokas hankkeen päätavoitteet 1. Vahvistaa 
mielenterveysosaamista kunnissa 2. Vahvistaa hyvän 
mielenterveysjohtamisen edellytyksiä kuntien johtamisrakenteissa ja eri 
hallinnonalojen välisessä yhteistyössä sekä hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämistä toteuttavilla yhdyspinnoilla 3. Tukea mielenterveyden 
edistämistä, helpottamalla paluuta arkeen ja vahvistaa toimijaverkostoa 
covid-19-epidemian vaikutusten jälkeen. 

Kuntien maksuosuudet määräytyvät asukasluvun mukaan ja 
Konneveden osuudeksi vuosille 2020-2022 tulisi 1 385 euroa. 

Peruspalvelujohtajan ehdotus: Konneveden kunta sitoutuu 
osallistumaan Kansalliseen mielenterveystyön hankkeeseen. 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 
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TUIJA MEHDON OSALLISTUMINEN RATKAISUKESKEISEEN 
LYHYTTERAPEUTTIKOULUTUKSEEN 
 

Sosiaali- ja terveysltk § 25  
 

Valmistelija; peruspalvelujohtaja Eija Alhonen p. 0400 175 493  
     

Tuija Mehto on hyväksytty Ratkaisukeskeiseen 
lyhytterapeuttikoulutukseen (50 op) joka pitää sisällään 
psykoterapeuttiset valmiudet. Koulutus tapahtuu 7.9.2020-27.5.2022 
Jyväskylässä. Koulutuksen järjestää Jyväskylän Kesäyliopisto. Koulutus 
tukee perheohjaajan työtä antamalla valmiuksia erilaisten tilanteiden 
kohtaamiseksi ja ratkaisemiseksi. Tuija Mehto maksaa koulutuksen itse.  

Peruspalvelujohtajan ehdotus: Myönnetään Tuija Mehtolle 
mahdollisuus osallistua ko. koulutukseen omakustanteisesti. Hänelle 
myönnetään 1-2 työpäivää kuukaudessa lähiopiskeluun palkallisena. 
Lähiopiskelupäivät tapahtuvat oppilaitoksessa ja ne ilmoitetaan 
ennakolta. Korona-aikaan noudatetaan oppilaitoksen käytänteitä 
lähipäivien suhteen. 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 
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RIIKKA KAPASEN OPINNOT MONIALAISEN TOIMINTAKYVYN EDISTÄMISEN 
YLEMMÄN AMK-TUTKINNON SUORITTAMISEKSI KAAKKOIS-SUOMEN AMK:SSA 

Sosiaali- ja terveysltk § 26 
  
Valmistelija; peruspalvelujohtaja Eija Alhonen p. 0400 175 493  
 
Riikka Kapanen on hyväksytty Kaakkois-Suomen 
ammattikorkeakouluun tutkinto-opiskelijaksi suorittamaan Monialaisen 
toimintakyvyn edistämisen ylempää amk tutkintoa. Koulutus toteutetaan 
monimuoto-opiskeluna, sisältäen noin 2 lähipäivää kuukaudessa. Opinnot ovat 
alkaneet 19.8.2020 ja tavoitteellinen opiskeluaika työnohessa kaksi vuotta (90 
op). Opinnot tukevat mielestäni vanhuspalveluiden kehittämistä sekä työtäni 
fysioterapeuttina. Koulutuksesta ei aiheudu erillisiä kustannuksia kunnalle. 
Lähietäpäivät saattavat olla koronatilanteen takia etäyhteyden välityksellä. 

 

Peruspalvelujohtajan ehdotus: Myönnetään Riikka Kapaselle 
mahdollisuus osallistua ko. koulutukseen omakustanteisesti. Hänelle 
myönnetään 1-2 työpäivää kuukaudessa lähiopiskeluun palkallisena. 
Lähiopiskelupäivät tapahtuvat oppilaitoksessa ja ne ilmoitetaan 
ennakolta. Korona-aikaan noudatetaan oppilaitoksen käytänteitä 
lähipäivien suhteen. 

           Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa 
Konnevedellä  / 2020 
Pöytäkirjanpitäjä 

Konneveden kunta    Kokouspäivämäärä        Sivu 
Sosiaali- ja terveyslautakunta             27.8.2020                                                                43 
______________________________________________________________________________________ _-__ 

 

TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT  
 
Sosiaali- ja terveysltk § 27 

 
Valmistelija; peruspalvelujohtaja Eija Alhonen p. 0400 175 493  

 
1. Lomautustilanne vanhuspalveluissa, sosiaalityössä ja 

vammaispalveluissa. 
 

2. Henkilöstö- ja asukas/asiakastilanne 
 

3. Perusterveydenhuollon tilanne Konnevedellä. 
 

4. Talousseuranta ja tasapainotusohjelma 
 

 
 

 

 

Peruspalvelujohtajan ehdotus: Merkitään tiedoksi. 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 
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