
kehittämispäällikkö Iiris Jurvansuu ja hyvinvointikoordinaattori Tuija Tuorila 

Hankeluettelo 10.2.2021 



Soiten hallinnoimat hankkeet 1

Soite 2.0 sote-keskus 

• Kesto 1/20 – 12/22  /  Budjetti: 1.626.897 €

• Tavoitteet: Uudistetaan alueen peruspalveluja Tulevaisuuden sote-keskus -
ohjelman tavoitteiden ja Soiten strategian mukaisesti. Tavoitteena on parantaa 
kaikenikäisten asukkaiden peruspalvelujen saatavuutta ja toteuttaa asiakkaiden 
tarvitsemat sote-palvelut koordinoidusti ja asiakaslähtöisesti. Kehittämistoimien  
vaikutuksesta asiakkaat saavat oikea-aikaisia ja vaikuttavia sote-palveluja. 
Yhteensovitetut palveluprosessit, päällekkäisyyksien poisto ja digitaalisten 
palvelujen käyttö tuottavat vaikuttavia, laadukkaita ja taloudellisia palveluita.

• Rahoitus: STM

• Yhteyshenkilö: hankejohtaja Eija Kellokoski-Kari   

• hankekoordinaattori Iiris Jurvansuu
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Soiten hallinnoimat hankkeet 2 

Soite 2.0 Rakenneuudistus –hanke

Kesto 6/20- 12/21 Budjetti:   3.350.000 €

Tavoitteet:

• RU1: Vapaaehtoinen alueellinen valmistelu ja hankekoordinaatio

• RU2: Johtamisen ja ohjauksen kehittäminen (a. toiminnan ja organisaatiokulttuurin 
kehittäminen, b. Järjestäjän tietojohtamisen kehittäminen)

• RU3: Toimintatapojen ja –prosessien uudistaminen ja yhtenäistäminen digitaalisten 
välineiden avulla (Digistrategia ja rakenteet; Kaikenikäisten kotona-asumisen tuki; 
Digityökalut; Digihoitopolut; Tulevaisuuden asiakas- ja potilastietojärjestelmät; Kanta)

• RU4: Pohjoisen OT-keskuksen jatkovalmistelu

Rahoitus: STM, valtionavustus enintään 80 %, 20 % omavastuu, osittain työpanoksena

Yhteyshenkilö: hankejohtaja Eija Kellokoski-Kari, hankekoordinaattori Tuija Tuorila
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Soiten hallinnoimat hankkeet  3 

Keski-Pohjanmaan Työkykyhanke, KP Työkyky 

Kesto:   8/20 – 12/22 Budjetti:  750.000 €

• työkyvyn tuki osaksi tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusta; mm. työkyvyn 
tuen palveluketju Soite 2.o sote-keskukseen, kuntoutuksen tarpeen arvioinnin 
ja seurannan yhtenäistäminen, toiminnallisen työkyvyn arvioinnin kokeilu 

• tuetun työllistymisen menetelmien kehittäminen, mm. kehitysvammaisten 
palkkatyöhön. 

• Lisäksi ammattilaisten koulutusta hankkeen teemojen osaamisalueilta. 

Rahoitus: STM, valtionavustuksen osuus 600.000, max 80 %, ov 20 %, osittain 
työpanoksena

Yhteyshenkilö: hankejohtaja Mikko Nikkilä 
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Soiten hallinnoimat hankkeet  4 

Meidän mielessä   (Mielenterveysosaamisen vahvistaminen kunnissa, sote-
uudistuksen erillisrahoituksen hanke)

Kesto:      10/20 – 1- 2/22       Budjetti:  148.700   €

• lisätään mielenterveysosaamista ja -taitoja sekä 

• vahvistetaan hyvän mielenterveysjohtamisen edellytyksiä kuntien 
johtamisrakenteissa ja eri hallinnonalojen välisessä yhteistyössä sekä 
hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä toteuttavilla yhdyspinnoilla.

Rahoitus: STM, valtionavustuksen osuus max 80 %, ov 20 %

Yhteyshenkilö: Saara Lång
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Soiten hallinnoimat hankkeet  5 

ENTER – Elämässä eteenpäin!  

Kesto: 4/19 – 2/22 Budjetti:       807.475 €

Rahoitus: ESR 

Tavoitteet:

1) Matalan kynnyksen, liikkuvan päihdetyön mallin kehittäminen ( + Liikkuvan 
terveysneuvonnan mallin selvittäminen)

2) Osaamisen ja monialaisen yhteistyön kehittäminen

3) Vertaistuen ja kokemusasiantuntijuuden toimintamallin laatiminen Soiteen

Vastuuhenkilö: hankejohtaja, hyvinvointikoordinaattori Tuija Tuorila 
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Soite osatoteuttajana   1
Monialainen lastensuojelu 2020-2022 Pohjois-Suomessa

Päähallinnoija: Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus POSKE, yhteistyössä 
Pohjois-Suomen erva-alueen muiden maakuntien kanssa 

Soiten osatoteutuksen budjetti: 160.259 €

Tavoitteina: 

1. Kehitämme lastensuojelutyötä monialaisesti niin, että asiakkaana olevat nuoret 
saavat päihde- ja mielenterveysongelmiinsa tuen ja avun oikea-aikaisesti ja 
koordinoidusti.

2. Tuemme lastensuojelun ammattilaisten osaamista.

3. Asiakkaiden (nuorten) osallisuus omassa prosessissaan vahvistuu

Rahoitus: STM, valtionavustuksen osuus max 80 % ja ov  20 %

Yhteyshenkilö: Tuija Tuorila 
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Soite osatoteuttajana 2
Kehitysvammaiset osallisina Green Care –palveluiden kehittämisessä osaksi 
työ- ja päivätoimintaa 

Päähallinnoija: Centria amk oyRahoitus: ESR -ohjelma

Kesto: 8/18 – 7/21 Soiten osatoteutuksen budjetti:  148 611 €

Tavoitteet: Vahvistaa kehitysvammaisten osallisuutta ja kuulluksi tulemista kehittämällä 
ja kokeilemalla yhdessä. 

Kehitetään Green Care –yhteistoimintamallia, josta tulee Soitelle osa 
kehitysvammahuollon työ- ja päivätoiminnan toimintakulttuuria ja 
palveluvalikoimaa 

Yhteyshenkilö Soitessa: Pirkko Kola 
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Soite osatoteuttajana 3 

TASOS – Taloudellinen toimintakyky ja sosiaalinen osallisuus 

Päähallinnoija: Jyväskylän yliopisto, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Kesto: 9/20 – 2/23 Rahoitus: EU/ESR

Tavoitteet Soiten osatoteutuksen Budjetti : 48.363 €

Osallistaa työelämän ulkopuolella olevia sekä heikossa taloudellisessa ja sosiaalisessa 
asemassa olevia aikuisia henkilöitä kehittämään yhdessä sosiaalityöntekijöiden 
kanssa uusia työmenetelmiä, joiden avulla asiakkaat onnistuvat parantamaan 
sosiaalista toimintakykyään, taloudellista elämänhallintaansa ja   edistämään 
työelämävalmiuksiaan omien tavoitteidensa suuntaisesti.

Rahoitus: EU/ESR ja omarahoitusosuus 

Yhteyshenkilö Soitessa: Marja Paananen, palvelualuejohtaja, aikuisten 
sosiaalipalvelut
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Muiden hallinnoimat hankkeet, joissa Soite 
yhteistyökumppanina  1

• RoboSote

• Kesto: 9/19 – 8/22 

• Hallinnoija Centria Ammattikorkeakoulu oy

• Rahoitus: EAKR  Tl 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen 
Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen 
alueellisten vahvuuksien pohjalta

• Yhteyshenkilö Soitessa: Tanja Witick
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Muiden hallinnoimat hankkeet, joissa Soite 
yhteistyökumppanina  2/4
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Muiden hallinnoimat hankkeet, joissa Soite 
yhteistyökumppanina  3/4

• Palkkaamo 19 – 21 , Kehitysvammaliitto

• Tavoite: Edistää valtakunnallisesti kehitysvammaisten nuorten palkkatyöllistymistä 
sekä tuloksellisen työhönvalmennuksen juurtumista kuntien vammaispalveluihin.

• MinunNÄKÖINEN mieli – koulutukset 1/20 – 12/22 Näkövammaliitto 

• OLKA  - toiminta Keski-Pohjanmaa 20 – 22 , Kosti ry 

• Tavoite: Keski-Pohjanmaan keskussairaalan asiakkaiden, potilaiden ja heidän 
omaistensa sairaanhoidon aikana saama tuki täydentyy vertais- ja vapaaehtoistuella 
sekä potilasjärjestötietoudella.
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Muiden hallinnoimat hankkeet, joissa Soite 
yhteistyökumppanina  4/4

• Monimuotoisen perhekeskeisen tuen kehittämishanke AVH-perheille Suomessa 2020-
2022 (Aivoliitto) 

• Tavoite: Monimuotoisen psykososiaalisen tuen ja kohtaamismallien kehittämishanke 
AVH-perheille ensimmäisen vuoden aikana sairastumisesta

• Steget vidare – från arbetsverksamhet till arbete med lön 20-22 FDUV - Förbundet för 
personer med utvecklingsstörning eller annan intellektuell funktionsnedsättning

• Tavoite: att stöda sysselsättning och välmående bland personer med intellektuell 
eller liknande funktionsnedsättning
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Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä | Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun

Kiitos ! 


