Lausunto Uudenmaan sote-erillisselvityksen selvityshenkilölle,
ohjausryhmälle ja seurantaryhmälle
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen toimintaedellytykset turvattava
sote-uudistuksessa
Maakunta- ja sote-uudistus sekä mahdollinen Uudenmaan erillisratkaisu ovat alueella toimiville
sosiaali- ja terveysjärjestöille merkittävä toimintaympäristön muutos. Uudenmaan sote-ratkaisua
laadittaessa on turvattava alueen sote-järjestöjen toimintamahdollisuudet.
Yleishyödyllinen järjestölähtöinen auttamistoiminta tukee julkisia palveluja ja on merkittävää
kuntalaisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. Järjestöjen toiminta painottuu
ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen tukeen ja se on kustannustehokasta ja tutkitusti vaikuttavaa.
Järjestölähtöinen auttamis- ja tukitoiminta on ammattilaisten suunnittelemaa ja johtamaa toimintaa,
jossa vapaaehtoisilla ja vertaisilla on suuri rooli. Minkään muun kuin yleishyödyllisen järjestön on
vaikea, tai jopa mahdotonta, tuottaa tällaista toimintaa.
Mikäli järjestöjen toimintaedellytyksiä ei turvata tai järjestöt eivät ole mukana sote-uudistuksen
valmistelussa, suunnittelussa ja toteuttamisessa, voidaan Uudellamaalla menettää järjestöjen
tekemä erittäin tärkeä asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä edistävä työ.

Uudenmaan sote-järjestöt ehdottavat:
1. Sote-järjestöjen edustajat kutsutaan mukaan maakunta- ja sote-uudistuksen
suunnitteluun ja toteutukseen
• Sote-järjestöjen asiantuntemusta hyödynnetään jo uudistuksen suunnittelu- ja
valmisteluvaiheessa
• Järjestöt ja niiden välityksellä myös alueen heikoimmassa asemassa olevat
asukkaat osallistetaan uudistuksen toteuttamiseen
2. Tulevan sote-järjestäjän tai -järjestäjien tulee tehdä yhteistyötä sote-järjestöjen
kanssa
• Sote-järjestäjän tehtäviin kirjataan yhteistyö alueen sote-järjestöjen kanssa (vrt.
edellisen hallituksen maakuntalaki, §7-8)
• Järjestöyhteistyölle luodaan pysyvät rakenteet
3. Sote-järjestöjen toimintaedellytykset turvataan
• Järjestöjen yleishyödyllistä toimintaa tuetaan avustuksin
• Järjestöjen avustamisesta on sovittu selkeät ja läpinäkyvät kriteerit ja käytännöt
koko sote-alueella

Järjestöjen tuottama hyöty
Jokainen sote-järjestöille myönnetty 1 euro tuottaa 6 euron edestä terveyttä ja hyvinvointia sekä
ennaltaehkäisevää toimintaa (liite 1). Uudellamaalla on 3066 sosiaali- ja terveysalan järjestöä, eli
1,82 järjestöä/1000 asukasta (liite 2). Järjestöjen rooli hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä
sekä ennaltaehkäisevässä työssä on erittäin merkittävä.
Avustuksilla toimivien järjestöjen rahoitus on usein monikanavaista ja kaikki järjestöjen avustuksina
hankkima raha päätyy hyödyttämään asukkaita. Järjestöt hyödyntävät osaamistaan ja
resurssejaan auttamistoiminnassa ja sen kehittämisessä kokonaisvaltaisesti. Järjestöt toimivat
avoimesti ja läpinäkyvästi ja niiden kehitystyön tulokset ovat vapaasti hyödynnettävissä
yhteiskunnassa.

Lisätietoja
Kumaja – Uudenmaan sote-järjestöjen kumppanuusverkosto
Hankepäällikkö Jaana Pirhonen
puh. 044 734 3056, jaana.pirhonen@kumaja.fi
Suomen Mielenterveys ry
Johtaja, kriisikeskustoiminnot Outi Ruishalme
puh. 040 542 6164, outi.ruishalme@mieli.fi

LIITTEET
Liite 1. Esimerkkejä järjestötoiminnan vaikuttavuudesta (8 kpl)
Liite 2. Uudenmaan sote-järjestöt

Ensi- ja turvakotien liitto: Pidä kiinni® -hoitojärjestelmän avopalvelut
7. Vaikutukset
Kuntoutus turvaa lapsen kyvyn olla vuorovaikutuksessa,
joka puolestaan turvaa lapsen kognitiivisen
ja emotionaalisen kehityksen.
Kuntoutus antaa vauvoille mahdollisuuden elää omien
vanhempiensa kanssa. Kuntouksella pystytään
tutkitusti katkaisemaan sukupolvelta toiselle jatkuva
syrjäytymisen ketju.
Kuntoutuksen kautta vanhempien kyky toimia
yhteistyösuhteissa ammatillistenverkostojen kanssa
kasvaa, jolloin ammattilaisten työskentely perheen
kanssa helpottuu ja kuntoutuksen tuloksellisuus kasvaa.
6. Tulokset
Pidä kiinni® -hoitojärjestelmän kokemus osoittaa,
että odotusaika on erityinen mahdollisuus
kuntoutua vaikeistakin päihdeongelmista. 3/4
avopalveluyksiköissä olleista äideistä kuntoutuu
niin, ettei lasta tarvitse ottaa huostaan. Lapsi saa
turvallisen lapsiperheen arjen, päihteettömän ja
läsnä olevan vanhemman sekä mahdollisuuden olla
vanhempansa tai vanhempiensa kanssa turvatussa
ympäristössä.
5. Toimenpiteet
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1. Tarve Noin 6 % äideistä on päihderiippuvaisia. Vuosittain 3600 – 6000 sikiön kehitys on vaarassa
päihteiden takia. Pelkästään alkoholin eriasteisesti vaurioittamia lapsia syntyy vuodessa noin 600.
Erityisesti nuoret naiset käyttävtä yhä enemmän päihteitä. Nykyään noin kolmasosa kaikista
huumeiden käyttäjistä on naisia. Äidin päihteiden käyttö on yleisin syy pienten lasten huostaanottoihin
Suomessa.

Avopalveluyksikössä vauva ja äiti/isä saa turvakseen 2-3
kertaa viikossa yhteisön, joka tukee vauvan ikätasoista
kehittymistä, kiintymyssuhteen aktivoitumista sekä
vakaan vauva-arjen taitojen kehittymistä. Reflektiivisellä
työotteella tuetaan vanhemman valmiutta ymmärtää
lapsen tunne-elämää, kokemuksia ja tarpeita (ns.
vanhemman mentalisaatiokyky).

2. Visio
Pidä kiinni ® hoitojärjestelmän avopalvelut ovat osa valtakunnallista
erityistason hoitojärjestelmää päihdeongelmaisille
odottaville äideille ja vauvaperheille. Siinä yhdistetään
kuntoutuksen kokonaisuudeksi vanhemmuuden ja
varhaisen vuorovaikutuksen tukeminen ja hoito sekä
erityisesti odottavien ja vauvaperheiden tarpeisiin
kehitetty päihdekuntoutus.
3. Tavoitteet

Avopalveluyksikössä vanhemmat saavat mahdollisuuden
kuntoutua päihdeongelmasta sekä tukea
sellaiseen vanhemmuuteen ja varhaiseen
vuorovaikutukseen, joka tukee lapsen
tervettä kehitystä heidän asuessaan omassa kodissaan.
4. Resurssit
Yksiköissä työskentelee 4-7 AMK-koulutuksen saanutta ohjaajaa,
sosiaalityöntekijä ja johtaja. Avokuntoutukseen tarvitsee kunnan
maksusitoumuksen. Perheen kanssa työskentely tapahtuu tiiviissä
yhteistyössä perheen lastensuojelun ja moniammatillisen
verkoston kanssa. Hoitojärjestelmä saa STEA:n avustusta sekä
avoyksiköiden toimintaan että valtakunnalliseen koordinaatioon.

7. Vaikutukset
- Osallisuus yhteiskunnassa vahvistuu
- Ihminen on täysivaltainen ja tasavertainen toimija
yhteisössä
- Kehitysvammaisuuteen ja erilaisuuteen liittyvä
asenneilmapiiri muuttuu suvaitsevammaksi
- Ympäristön valmius tukea yksilön itsemääräämisoikeutta
lisääntyy
- Säästöjä elämänmittaisten palvelujen kustannuksista
yksilön toimintakyvyn vahvistuessa (esim. Asuminen ilman
yövalvontaa säästö vuositasolla min. 18 250€/hlö)

1. Tarve – KVTUKI57:N YSTÄVÄTUPA -TOIMINTA
Ystävätupatoimintaan ja virkistystoimintaan, jossa mahdollistetaan kehitysvammaisille
henkilöille ja hänen läheisilleen matalan kynnyksen toiminta
sekä eri muotoinen vapaa-ajantoiminta.

6. Tulokset
- Kohderyhmän ihmiset voimaantuvat
- Yksinäisyyden kokemukset vähenevät
- Sosiaalinen verkosto kasvaa
- Arkielämäntaidot paranevat
- Itsevarmuus ja luottamus omiin kykyihin ja valintojen
tekemiseen kasvaa
- Identiteetti vahvistuu
- Kokemus omasta hyvinvoinnista ja terveydentilasta
paranee
5. Toimenpiteet
- Avointen ovien Ystävätupakohtaamispaikkatoiminta 2 krt/vko yht 8 h
- Teiniklubi 1 krt/vko 4h
- Villiklubi 1 krt /kk
- Sateenkaariklubi 7 krt/vuosi
- Senioriklubi 2krt/kk
- Arjen turvallisuus ja Hyvän olon kurssit
- Päiväretket 5 krt/vuosi ja 1 viikon
kesämatka, sekä virkistystapahtumat

10.9.2016
© 2016 Hyvän Mitta

2. Visio
Monipuolinen ja oman näköinen vertais - ja vapaaajantoiminta tavoittaa jokaisen.

3. Tavoitteet
- Ta rjota i hmisille joilla on kehitysvamma vertaistukea,

virkistystä ja tietoa.
- Vahvistaa kohderyhmän osallisuutta yhteiskunnassa

4. Resurssit
- STEA:n AK-avustustus 109 400 €/vuosi
- Vapaa-ajan koordinaattori, avustaja ja 7
osaöaikaista ohjaajaa
- Noin 20 vapaaehtoistyöntekijää

7. Vaikutukset
•
•

•
•
•
•
•
•

Klubitalotoiminnan vaikuttavuusketju

Mi el enterveyden ongelmista kärsivi en ihmisten osallisuuden
l i sääntyminen työelämässä ja aktiivisina kansalaisina toimiminen
Ps yki atrisen sairaanhoidon ta rpeen ja kustannusten
vä heneminen: 1 euron sijoitus Klubitalotoimintaan säästää 4,57
euroa psykiatrisesta sairaanhoidosta (ESKOT ry:n ROI -laskelma
2019)
Sos iaalitoimen ja sosiaalityön kustannusten lasku
Työl l isyyden hoidon kustannusten l asku
Verotulojen kasvu l isääntyneen työllisyyden kautta
Työel ämän tuottavuuden kasvu lisääntyneen osallisuuden kautta
Mi el enterveysongelmiin liittyvä n häpeäleiman heikkeneminen
Oma i sten ja läheisten kuormitus vä henee.
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1. Tarve
Eri l aisista mielenterveyden ongelmista kärsivi en ihmisten osallisuus yhteiskunnassa ja erityisesti
työel ämässä ei toteudu tasavertaisesti muiden kanssa. Mi elenterveysongelmista toipumiseen saatava
ps ykososiaalinen tuki ei ole ri ittävän kokonaisvaltaista, va an s e on pirstoutunut eri hallinnonalojen a lle.

2. Visio
Mi el enterveysongelmista huolimatta jokainen voi
toteuttaa itseään kykyjensä mukaisesti ja on a rvostettu ja
ta s avertainen kansalainen, ys tävä, naapuri, työkaveri tai
opi skelutoveri.

6. Tulokset
•
•
•

•
•

Mi el enterveyskuntoutujien työllistyminen avoimille
työma rkkinoille
Opi ntojen aloittaminen ja va lmistuminen opinnoista
Mi el enterveysongelmista toipuminen ja koetun hyvi nvoinnin
pa ra ntuminen
Ps yki atrisen ja muun hoito- ja palvelutarpeen vä heneminen
Kl ubitalotoimintaan osallistui v. 2018 yht. 1 078 henkilöä,
joi s ta 223 ol i uusia.

3. Tavoitteet
Kl ubitalot ta rjoavat mielenterveyskuntoutujille ja muutoin
ps ykososiaalista tukea tarvitseville yhteisön, jossa voi oppia
uus ia taitoja, toteuttaa omia vahvuuksiaan, luoda
i hmissuhteita sekä saada tukea opintoihin ja työelämään.

5. Toimenpiteet
•

•
•
•

•
•
•

Mi el enterveyskuntoutujien toipumisen yhteisöllinen tukeminen
Kl ubitaloilla (toipumisorientaatio)
Arjen ja työelämätaitojen valmennus ja tuki yhteisössä
Työva l mentajien yksilöllinen tuki voimavarojen ja vä ylien
l öytä miseksi työelämään
Opi ntovalmennus opintojen aloittamiseksi tai l oppuun
s a attamiseksi (ESKOT ry:n Kl ubitalojen opintovalmentajat)
Työl l istymisohjelma (siirtymätyö, tuettu työ, i tsenäinen työ)
Va paa-ajan toiminnot
Ka nsallinen ja kansainvälinen toiminta Kl ubitalojen kotimaisessa ja
ma a ilmanlaajuisessa yhteisössä.

4. Resurssit
Uudellamaalla toimivi en, neljän eri taustaorganisaation
ka hdeksan Kl ubitaloa saiva t v. 2018 a vustusta STEA:lta yhteensä
1 203 000 € ja kunnilta (12) yhteensä 1 323 000 €.
Yhteenlaskettu henkilöstön määrä oli: 39 kokoaikaista ja 4 osaa i kaista työntekijää

7. Vaikutukset: Tuen s eurauksena i tsemyötätunto lisääntyy, voi nti 1. Tarve: Seksuaaliväkivaltaa on kokenut joka 3. tyttö pääkaupunkiseudulla ja häirintää 70%
pa ra nee, oireet lieventyvä t, jaksaminen arjessa l isääntyy.
Voi maantumisen myötä uhriutuminen vä henee.
Arjen ha llintataidot kehittyvä t ja koettu hyvinvointi paranee:
a s iakkaiden toimintakyky ja i tseluottamus l isääntyy, tul evaisuuden
us ko lisääntyy ja i tsemurhariski vä henee. Omi en rajojen
kunnioittamisen myötä edellytykset terveiden i hmissuhteiden
muodostamiseen va hvistuvat.
Yks i näisyys , häpeä ja syyl lisyys vä henevä t. Nuori pystyy
hyödyntä mään oireiden hallintakeinoja a rjessa ja sanottamaan
oma a tilannetta ja vä hitellen vä kivallankokemus voi muodostua
voi ma varaksi.
Kun ti eto uhrin oikeuksista l isääntyy, vä hentyy uhri utuminen,
mi kä on edellytys oikeus ja rikosporsessin käynnistämiselle.
Yhtei skunnalliset säästöt: päihde- ja mielenterveysongelmat
s ekä yl isukupolvinen uhriutuminen vä henevät.
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(Koul uterveyskysely 2017). 70 % ei ole saanut siihen apua. Pojista 12%. Poliisin tilastoissa s eksuaalisen
hyvä ks ikäytön uhreista 87% tyttöjä 13% poikia. Tuen tarve ja oireilu on alitunnistettua, eikä nuorille
kohdennettuja erityispalveluita ole ri ittävästi. Hoitamattomana s eksuaalitrauma saattaa johtaa
moni naiseen syrjäytymi seen. Myös va nhemmat tarvi tseva t apua, jos nuori on kokenut
s eksuaaliväkivaltaa .

6. Tulokset:
-Tuen piirissä Hki TT: 245 a siakasta, Es poon TT: 50 a siakasta,
Poi ki en Talo: 26 a siakasta. (63% kokenut seksuaalivä kivaltaa
us eamman kuin yhden kerran).
-Ryhmi ä Helsinki 9, Es poo 1 (Uusi työmuoto).
-Koul utuksia: Tyttöjen Talo Hki/Espoo 21 (osallistui 775 henkilöä),
Medi aosumia 14. Poikien Talo: Koulutuksia 8 ja mediaosumia 4 .

-84% koki, että tunnistaa ja on aiempaa enemmän keinoja
pärjätä oireiden kanssa. 70% tunnistaa omia vahvuuksiaan
aiempaa paremmin ja 67% toiveekkuus tulevaisuutta
5. Toimenpiteet
kohtaan lisääntynyt. (TT, N 111).
-Yks ilöllinen tuki
-88% Poikien Talon vastaajista koki tuen
-Ryhmä muotoinen tukeminen
-Va nhempien tukeminen
palvelleen heidän tarpeitaan erittäin hyvin
-Amma ttilaisten kouluttaminen seksuaalivä kivallan
ja 71% vastaajista on löytänyt tuen
tunnistamiseen ja puheeksiottoon
myötä paljon vahvuuksia itsestään. (N 8).
-Muu va i kuttaminen, esim. median kautta .

2. Visio Yksikään seksuaaliväkivaltaa kokenut ei jää
yksin vaille tukea.
3. Tavoitteet : Pä ä tavoite1: Ta voittaa, auttaa, ohjata ja tukea
ma ta lakynnyksen ammatillisella yksilö- ja ryhmätoiminnalla
s eksuaaliväkivaltaa kokeneita 13-29 v.
Al a tavoitteet:
• Seks uaaliväkivaltaa kokeneet 13-19-vuotiaat l öytävä t tuen
pi i riin Tyttöjen Taloon ja Poikien Taloon. (120 a siakasta
Hel sinki TT, 20 a siakasta Hki PT, Es poon TT 30)
• Yks i löllisen s ekä ryhmätuen kautta vä kivaltaa kokeneiden
ymmä rrys tra uman va ikutuksista ja välineet
tra umaoireiden hallintaan l isääntyvä t.
• Arjes sa selviytymi nen, toimintakyky, ti etoisuus ja omien
a s ioiden haltuunotto sekä sosiaaliset s uhteet paranevat.
Pä ä tavoite 2: Yhteiskunnallinen va ikuttaminen
s eksuaaliväkivaltaan l iittyvi ssä asioissa.

4. Resurssit: 325 00 €
• Hel singin kaupunki: 165 000
• Stea Tyttöjen Talo 60 000
• Stea Poikien Talo 30 000
• Oi keusministeriö: 70 000
Tyttöjen Ta lo Helsinki: 4 työntekijää
Es poon Tyttöjen Talo 1 työntekijä
Poi ki en Talo Helsinki 1 työntekijä 80%

Suomen Mielenterveysseura: Kriisiauttaminen Kriisipuhelimessa, Verkossa (Tukinet, Solmussa chat ja Sekasin chat),
vertaistukiryhmissä ja kriisivastaanotoilla Uudellamaalla
Vaikutukset: Mielenterveys ja välittämisen
kulttuuri vahvistuu ja mielenterveystaidot
lisääntyvät
Itsemurhat ja itsetuhoisuus vähenevät

Tarve: Kriisissä olevat jäävät usein yksin ja
tarvitsevat apua selviytyäkseen vaikeasta
elämäntilanteesta. Varhainen tuki elämän
kriisitilanteissa ehkäisee itsemurhia ja ongelmien
pahenemista

Kukaan ei jää kriisissään yksin vaan löytää
itselleen sopivan väylän kautta
keskusteluapua, silloin kun sitä tarvitsee.

Visio: Kriiseissä ja vaikeissa elämäntilanteissa on
tarjolla varhaista ja vaikuttavaa apua helposti, ja
se auttaa selviytymään ja vahvistaa voimavaroja.

Terveyspalvelujen tarve vähenee

Kriisiauttamisen vapaaehtoistoiminnassa on
mahdollisuus tuetusti tehdä mielekästä ja
vaikuttavaa vapaaehtoistyötä ja oppia lisää
mielenterveydestä.

Tulokset: Kriiseissä ja vaikeissa tilanteissa
olevat eivät jää yksin, vaan selviytyvät
elämässä eteenpäin, jaksavat arjen
tehtävissään ja toimintakyky palautuu.
Sote-palveluja tarvitsevat löytävät sen piiriin

Toimenpiteet: Kriisiauttamisen muotojen ylläpito,
Kriisipuhelin klo 9-06 arkisin, 15-06 viikonloppuisin,
Sekasin 9-24 arkisin, 15-24 viikonloppuisin, Solmussa 2
iltaa/viikko, tukisuhteet Tukinetissa 5 vrk kuluessa
vastaukset, kriisivastaanotot arkisin 8-16, ryhmät
sovitusti – jatkuva haku, toimintaperiaatteet,
tekniikan ylläpito, vapaaehtoisten rekry, koulutus,
työnohjaus, purut, etsivä työ verkostoissa,
palautteiden kokoaminen, vaikutusten mittaaminen,
tiedottaminen, kriisiauttamisen kehittäminen,
yhteistyö
sosiaalija terveydenhuollon toimijoiden
[TIEDOSTON
OTSIKKO]
kanssa
1.3.2019

Tavoitteet:
Kriiseistä ja vaikeista elämäntilanteista
selviytyminen, toimintakyvyn palautuminen ja
sosiaalisten suhteiden vahvistuminen
Mielenterveyden vahvistaminen,
itsetuhoisuuden vähentäminen
Resurssit: Kriisityöntekijät ja koulutetut
vapaaehtoset 3 kriisikeskuksessa, Veikkauksen
avustusta 1.350 000€/v, 19 työntekijän ja 184
vapaaehtoista, Kriisipuhelimen ja verkon
tekniikka ja ICT-ohjelmat

OUTI RUISHALME

7. Vaikutukset
•
Perheiden hyvinvointi paranee
•
Lasten turvallisuuden tunne ja vuorovaikutustaidot
paranevat
•
Maahanmuuttajavanhemmat pystyvät paremmin
tukemaan lastensa kasvua kahden kulttuurin väissä
•
Väestöryhmien väliset ennakkoluulot vähenevät
•
Osallisuus vahvistuu

MLL Uudenmaan piiri ry: tukihenkilötoiminta lapsiperheille
(perhekummi-, kaveri- ja ystäväksi maahanmuuttajaäidille -toiminta)

6. Tulokset
•
Vuosittain vähintään 900 perheellä Uudellamaalla
on MLL:n tukihenkilö tukenaan
•
Perheet ovat saaneet matalan kynnyksen tukea
•
Perheiden elämänhallinta on parantunut
•
Perheiden yksinäisyys on vähentynyt
•
Maahanmuuttajaäitien suomen kielen taito on
parantunut
•
Vanhemmuus on vahvistunut
•
Arkinen vuorovaikutus kantaväestön ja
maahanmuuttajien välillä on lisääntynyt
•
Ammattiavun tarve on vähentynyt

5. Toimenpiteet
• Vapaaehtoisten tukihenkilöiden rekrytointi ja koulutus
• Perheiden tuen tarpeen selvittäminen
• Tukisuhteiden käynnistäminen ja seuranta
• Vapaaehtoisten ammatillinen tuki ja ohjaus
• Kuntatyöntekijöiden perehdyttäminen asiakasohjaukseen
• Toiminnan arviointi ja kehittäminen
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1. Tarve: Monet lapsiperheet ovat yksinäisiä ja vailla tukiverkkoja. Yli kolmannes
vanhemmista on huolissaan jaksamisestaan vanhempana. Erityisesti
maahanmuuttajavanhemmat jäävät helposti yksin eivätkä opi suomea.
2. Visio
Yksikään lapsiperhe ei jää yksin ja vaille tukea.
3. Tavoitteet
Päätavoitteena on vahvistaa lapsiperheiden vanhempien
vanhemmuutta, lisätä osallisuutta sekä vähentää
yksinäisyyttä.
Osatavoitteet:
• Vähennetään maahanmuuttajaäitien syrjäytymistä ja
tuetaan suomen kielen oppimista
• Laajennetaan perheiden sosiaalisia verkostoja
• Vähennetään kantaväestön ja maahanmuuttajien välisiä
ennakkoluuloja
• Tarjotaan merkityksellistä vapaaehtoistyötä

4. Resurssit
422 000 euroa STEA-avustusta, lisäksi kunta-avustuksia ja omaa
varainhankintaa
10 perhetoiminnan koordinaattoria, viestintäassistentti ja päällikkö
18 kuntakumppania

7 . Vaikutukset
SPR NUORTEN TURVATALOT (Uusimaa: Espoo, Helsinki, Vantaa)
10.9.2016
❖ 91% nuorista ja vanhemmista kokee tuen vastaavan heidän
© 2016 Hyvän Mitta
tarpeisiinsa mm. seuraavissa asioissa:
1. Tarve
❖ arjessa pärjääminen (päivärytmi, koulu, asuminen…)
Nuoret ja heidän perheensä tarvitsevat helposti ja nopeasti saatavilla olevaa, joustavaa ja esteetöntä apua
❖ kannattelevat perhe- ja muut ihmissuhteet
arjessa pärjäämiseksi ja ongelmien ratkaisemiseksi, mikä ennalta ehkäisee suurempia kriisejä. Nuoret ja
❖ tulevaisuuden suunta ja suunnitelma
vanhemmat kaipaavat arkeensa tukea sekä yksilöinä että perheen ja muiden lähiyhteisöjen jäseninä.

6. Tulokset, 2018
❖ Nopeaa apua: 98% nuorista saa turvataloilta tukea
2. Visio
alle 48 tunnin sisällä yhteydenotosta, 71 %:lle nuorista
voidaan tarjota apua heti.
Jokaisella on oikeus turvallisiin ihmisiin ja
❖ Tuloksellista apua: 80% nuorista lähtee turvatalon
inhimilliseen apuun
kriisimajoituksesta kotiin, omaan asuntoon tai muun
lähiyhteisönsä luo (yhden lastensuojelusijoituksen
3. Tavoitteet
kulut n. 100 000 € /vuosi).
- 565 nuorta autettu turvataloilla, asiakkuuden
Apua ja neuvontaa nuorille ja perheille ympäri
keskimääräinen kesto 107 vrk
vuorokauden: nopeasti, helposti, ilman ajanvarausta,
- 960 vanhempaa autettu turvataloilla
maksutta.
- 1393 nuorta tuettu omissa arjen ympäristöissä
yhdessä kunnassa (Vantaan esimerkki: nuorisotilat,
Tuemme nuoria ja vanhempia arjessa pärjäämiseksi
kauppakeskukset ym.)
– jokapäiväisistä tilanteista elämän kriiseihin.
- 1409 keskustelua nuorten kanssa verkossa
(Sekasin-chat, ei aluejakoa)
5. Toimenpiteet
- 3034 yöpymisvuorokautta, asiakkuuden - tarjoamme ainoana toimijana Suomessa nuorille turvallisen paikan, jossa 4. Resurssit
keskimääräinen kesto 12 vrk
majoittua väliaikaisesti ilman lähetettä tai ajanvarausta;
- 30 työntekijää, 362 vapaaehtoista
- nuorille ja perheille keskusteluapua arjen pulmien ratkaisemiseksi;
- 2845 yksilö-, perhe- ja
- vuosibudjetti noin 1,5 milj. € v. 2018 (kunnattukea
itsenäistymiseen
nuorille
aikuisille;
verkostoneuvottelua
STEA-SPR)
- tukea nuorille verkossa;
- nuorille yhteisiä osallistumisen mahdollisuuksia, jotka antavat kiinnikkeitä
paikallisyhteisöihin ja yhteiskuntaan

Tulppa kuntoutuksen vaikuttavuusketju / Sydänliitto
7. Vaikutukset
Sairauden omahoidon taidot kehittyvät ja sairauden hoidosta tulee
luonteva osa elämää
Ryhmiin helppo hakeutua kun ovat lähellä sairastuneen arkea ja kotia
Ryhmä-ja avomuotoinen kuntoutus on kustannustehokasta
Omaisten ja läheisten ymmärrys sairaudesta ja sen hoidosta lisääntyy.
Yhdistykset tekevät yhteistyötä alueilla julkisen toimijan kanssa ja
yhdistykset näkyviä ja elinvoimaisia
Työelämään paluu sairastumisen jälkeen helpottuu.
Ryhmäkuntoutus tarjoaa kuntoutujalle vastaavassa
elämäntilanteessa olevien kokemuksen ja tuen
Motivaatio ja pystyvyys sairauden hoitoon lisääntyy
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1. Tarve
Sydänsairastuneiden hoitopolulla ei ole tarjolla riittävästi sydänkuntoutusta. Kuntoutukseen osallistuu
tällahetkellä 10-20% sairastuneista. Sydänkuntoutuksen on osoitettu alentavan kuolleisuutta, lisäävän
hoitoon sitoutumista ja näin vähentävän sairaalahoitojaksoja ja uusia toimenpiteitä.

2. Visio
Sydänsairastunut kuntoutuu niin että voi elää täysipainoista
elämää sairauden kanssa. Hänellä on tietoa, taitoja ja tukea
sairauden hoitoon ja seurantaan ja sydänterveellisten
elintapojen harjoittelemiseen ja ylläpitämiseen.

3. Tavoitteet
6. Tulokset
Vahvistaa sydänkuntoutuksen saavutettavuutta ja tarjontaa
13 sairaanhoitopiirin kuntien alueella Tulppa-ryhmiä
Ryhmiä noin 200/ vuosi
Ammattilaisohjaajia koulutettu noin 1000 ja vertaisohjaajia
noin 100

5. Toimenpiteet
Sydänliitto tuottaa ohjaajien ja ryhmäläisten materiaalin,
ammattilaisten verkko-oppimisympäristön, ammattilaisohjaajien
ja vertaisohjaajien koulutuksen ja tuen. Sydänliitto tekee
yhteistyöstä alueiden sydänpotilaan hoitoketjujen
kehittämisessä.

Akuutin sydäntapahtuman jälkeen erikoissairaanhoito ohjaa
sydänkuntoutujat alueen perusterveydehuollon järjestämiin
Tulppa kuntoutusryhmiin. Ryhmät tarjoavat sydänkuntoutujille
ryhmän jossa voi oppia uusia taitoja, toteuttaa omia
vahvuuksiaan, luoda ihmissuhteita sekä saada tukea ja taitoja
omahoitoon ja mahdollisesti työelämään palaamiseeen.
Ryhmissä toimii ammattilaisohjaan rinnalla sydänyhdistyksen
vertaisohjaajia. Osa ryhmäläisistä ohjautuu ryhmän jälkeen
sydänyhdistyksen ryhmiin ja toimintaan.

4. Resurssit
Sydänliitto Stea rahoitus n. 150 000/v ja lisäksi
omarahoitus mm. Tulppa vaikuttavuustutkimus. Julkinen
terveydenhuolto osana omaa toimintaa,
erikoissairaanhoito ( 13 sairaanhoitopiiriä) ohjaa ryhmiin ja
perusterveydenhuolto toteuttaa ryhmät .
Sydänyhdistyksistä vertaisohjaajat ryhmissä ( 50-100
vertaisohjaajaa)

