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Mielenterveys- ja päihdetyön toimintaohjelma Hämeenlinnan 
seudulle

Olemme laatineet Hattulaan, Hämeenlinnaan ja Janakkalaan yhteisen toimintaohjelman vah-
vistaaksemme päihde- ja mielenterveystyötä seudullamme. Ohjelman lähtökohtana on ajatus, 
jonka mukaan mielenterveys- ja päihdetyö kuuluu kaikille: palvelujen käyttäjille, heidän lähei-
silleen, ammattilaisille, järjestötoimijoille ja muille seutukunnan asukkaille. Toimintaohjelma 
kuvaa, mihin tulemme seuraavan viiden vuoden aikana kiinnittämään päihde- ja mielenterve-
ystyössä erityistä huomiota. Ohjelma sisältää myös päihde- ja mielenterveyspalvelujen seudul-
lisen ohjaus- ja arviointijärjestelmän kuvauksen.  

Toimintaohjelman valmistelussa olemme ottaneet huomioon mielenterveys- ja päihdesuunni-
telmassa esitetyt suositukset (Mieli 2009). Tämä kansallinen suunnitelma vahvistaa asiakkaan 
asemaa palvelujen käyttäjänä, ehkäisee ongelmista aiheutuvia haittoja, vahvistaa työn ohja-
uskeinoja sekä kehittää avo- ja peruspalvelujärjestelmiä. Myös lait ja asetukset - erityises-
ti mielenterveyslaki, päihdehuoltolaki, sosiaalihuoltolaki sekä laki sosiaalihuollon asiakkaan 
asemasta ja oikeuksista - ovat ohjanneet noin vuoden mittaista mielenterveys- ja päihdetyön 
toimintaohjelman valmistelua. 

Laaja-alaisen seudullisen yhteistyön tuotoksena on syntynyt viisi toiminta- ja palvelukokonai-
suutta, joita toteuttaen pyrimme kohti ohjelmakauden visiota. Olemme yksilöineet myös arvot, 
jotka kannattelevat päihde- ja mielenterveystyötä Hämeenlinnan seudulla. Toimintaa ohjaavat 
arvot, visio ja kehittämistoiminnan painopisteet on hyväksytty Hämeenlinnan, Hattulan ja Ja-
nakkalan päihde- ja mielenterveystyöstä vastaavissa lautakunnissa syyskaudella 2010.
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päihde- ja Mielenterveystyön visiO 2015 
 

Helposti tavoitettavat peruspalvelut ja avohoito ovat Hämeenlinnan seudun mielenterveys- 
ja päihdepalvelujen painopisteet. 

Palvelut ovat vaikuttavia, korkeatasoisia ja ne perustuvat hyviin käytäntöihin, jatkuvaan  
kehittämistyöhön ja tiedolla johtamiseen. 

Kaikki – ammattilaiset, kuntalaiset ja järjestötoimijat – vaikuttavat toiminnallaan ja valinnoillaan 
mielenterveys- ja päihdeasioihin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

kehittäMisen painOpisteet 

1. Kuntalaiset osallistuvat päihde- ja mielen-
terveystyöhön. 

2. Kaikki työntekijät tekevät rohkeasti mielen-
terveys- ja päihdetyötä. 

3. Ehkäistään yhdessä mielenterveys- ja 
päihdeongelmia.

4. Tuetaan lasten ja nuorten kasvuyhteisöjä. 

5. Ohjataan suunnitelmallisesti mielen-
terveys- ja päihdepalvelujen toteutusta. 
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AMMATILLISUUS 
 
On hyvää osaamista, roh-
keutta ja vastuullisuutta 

Ajantasaisen tutkitun tie-
don hyödyntämistä 

Palvelun antamiseen sitou-
tumista peruspalveluissa 

Verkostojen ja muiden 
ammattilaisten hyödyntä-
mistä 

Palveluiden laadukkuutta ja 
vaikuttavuutta

ASIAKASLÄHTÖISYYS  
 
Asiakas kokee tulleensa 
kuulluksi

Perheenjäsenet ja läheiset 
otetaan huomioon palveluis-
sa

Palvelut ovat asiakkaalle 
saumattomia ja joustavia 
 

päihde- ja Mielenterveystyön arvOpOhja 

YHTEISÖLLISYYS 
 
Ymmärretään yhteisöt  
voimavarana 

Hyödynnetään vertaistukea ja 
kokemusasiantuntijuutta 

Tehdään yhteistyötä 
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Päihde- ja mielenterveystyön kehittäminen vuosina 2010–2015 

Vuonna 2010 käynnistyneen ohjelmakauden visiona on, että viiden vuoden kuluttua toteu-
tamme Hämeenlinnan seudun päihde- ja mielenterveyspalvelut nykyistä useammin osana 
peruspalveluja. Päihde- ja mielenterveyspalveluja tarvitseva pääsee vaikuttavaan avohoitoon, 
jonka korkeatasoisuus taataan hyviä käytäntöjä soveltamalla, jatkuvalla kehittämistyöllä ja 
tiedolla johtamisella. Kaikilla – niin ammattilaisilla, kuntalaisilla kuin järjestötoimijoillakin – on 
mahdollisuus vaikuttaa toimillaan ja valinnoillaan päihde- ja mielenterveysasioihin. 

Hattulan, Hämeenlinnan ja Janakkalan lautakuntien nimeämä päihde- ja mielenterveystyön 
seudullinen rakenneryhmä vastaa toimintaohjelman toimeenpanosta ja sen edelleen kehit-
tämisestä vuosina 2010–2015. Rakenneryhmä kokoontuu kolmesti vuodessa päättämään 
tulevista linjauksista ja arvioimaan tehtävien kehittymistä. Kehittämistoimenpiteet on koottu 
painopisteiksi, joiden toteutuksesta rakenneryhmä vastaa yhdessä neljän asiantuntijatiimin 
kanssa. Asiantuntijatiimit välittävät rakenneryhmän käsiteltäväksi kysymyksiä, joita koskevat 
päätökset ovat keskeisiä vastuullaan olevan painopisteen toteutumisen kannalta. 

Asiantuntijatiimit tuottavat vuosittain lyhyen raportin, jossa ne arvioivat tehtäviensä toteutusta, 
senhetkistä vaihetta sekä työskentelyyn liittyviä esteitä ja edistysaskeleita. Näin ollen tässä 
asiakirjassa esitellyt painopisteet tehtävineen muokkautuvat. Asiantuntijatiimien tuottamat sekä 
rakenneryhmän ja lautakuntien hyväksymät vuosittaiset tilannekatsaukset liitetään käsillä ole-
van asiakirjan osaksi. Tämä luo pohjaa tulevien päihde- ja mielenterveystyön toimintaohjelmien 
laatimiselle sekä ohjelmakauden 2010–2015 arvioinnille. 

Hämeenlinnan seudun päihde- ja mielenterveystyön ohjelmakautta 2010–2015 arvioidaan 
keväällä 2015 uuden toimintaohjelman suunnittelun yhteydessä. Arvion kohteena ovat tässä 
asiakirjassa esitetyn vision, painopisteiden ja tehtävien toteutuminen. 

Seuraaviin laatikoihin on koottu toimenpiteet, joita toteuttaen kuljemme kohti edellä kuvat-
tua visiota. Jokainen seutukuntalainen voi osallistua toimenpiteiden toteutukseen esimerkiksi 
lähtemällä mukaan toimintaan tai arvioimalla toimenpideohjelmaa helmikuun 2011 aikana 
Hämeenlinnan kaupungin verkkopalvelussa olevan KommenTorin kautta. 
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I Tuemme yhdessä mielenterveyttä ja päihteet-
tömyyttä 

Yhtenä ohjelmakauden painopisteenä on mielenterveys- ja päihdeongelmien 
ehkäisy. Myös muut painopisteet sisältävät tehtäviä, joita toteuttamalla pyritään 
edistämään seutukuntalaisten päihteettömyyttä ja mielenterveyttä. 

Olemme asettaneet mielenterveys- ja päihdeongelmien ehkäisylle seuraavia ta-
voitteita ja tehtäviä:

a. Turvaamme ”Pakka” -hankkeessa (paikallinen alkoholipolitiikkahanke) luotu-
jen hyvien toimintamallien jatkon: tiedotamme, vaikutamme alkoholin kysyn-
tään, saatavuuteen ja tarjontaan sekä pyrimme nostamaan alkoholinkäytön 
aloitusikää.

B. Vahvistamme ehkäisevää työotetta kaikissa kuntapalveluissa, kaikki viran-
haltijat sitoutuvat ehkäisevään työhön. 

C. Selvitämme mielenterveyttä edistävät toimintamallit. Otamme niitä harkiten 
käyttöön. 

d. Hyödynnämme ”Rattipilotti” -hankkeen tuloksia antamalla varhaisvaiheen 
tukea rattijuopumuksesta kiinnijääneille. 

e. Tiedotamme eri hallintokuntia päihde- ja mielenterveystyön palveluista, 
jotta niiden hyödyntäminen lisääntyisi sosiaali-, koulu- ja terveysyksiköiden 
ohella muissakin yhteisöissä.  

F. Teemme moniulotteista työtä, jotta elämän käännekohdissa olevien ihmis-
ten tukemisen tärkeys tiedostetaan nykyistä paremmin.
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II Vahvistamme kuntalaisten ja asiakkaiden mahdolli-
suuksia osallistua

a. Lisäämme kansalaislähtöisiä sekä matalan kynnyksen palveluja koskevat 
tiedot seudulliseen palveluportaaliin. Huolehdimme palveluja koskevien 
tietojen päivityksestä. 

B. Sovimme ennen vuotta 2011, mitkä viranhaltijat kunnissa vastaavat järjes-
töjen ja yhteisöjen toiminta-aloitteisiin. 

C. Sovimme, ketkä viranhaltijat kunnissa välittävät järjestöille tietoa sellaisista 
palvelutarpeista, joita kunnallisessa palvelujärjestelmässä ei ole tarjolla ja 
joiden toteuttaminen on luontevaa kolmannen sektorin toimintana. 

d. Kunnat toteuttavat ja suunnittelevat päihde- ja mielenterveyspalveluja yh-
dessä kokemusasiantuntijoiden ja vertais- ja järjestötoimijoiden kanssa. 

e. Kuntien nimetyt viranhaltijat suunnittelevat palveluja ja käytäntöjä yhdessä 
Hämeenlinnan setlementti ry:n koordinoiman järjestöyhteistyön verkoston 
kanssa.

F. Otamme omaiset aina huomioon asiakkaan tai potilaan hoitoprosessissa, 
sitoudumme tukemaan omaisia. 

G. Rohkaisemme asiakasta tuettuun omahoitoon. Vahvistamme hoito- ja hoi-
vatyössä asiakkaan näkemyksille perustuvaa työskentelyä.

h. Tiivistämme yhteistyötä potilas- ja omaisjärjestöjen kanssa. Hoito- ja hoiva-
työn parissa työskentelevät lisäävät potilasjärjestöjen toiminnan tuntemus-
ta – ohjaamme asiakkaita mukaan järjestötoimintaan.
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III Tuemme lasten ja nuorten kasvuyhteisöjä

Lasten ja nuorten kasvuyhteisöjen tukemista koskevat tehtävät jäsentyvät 
ohjelmakaudella Hämeenlinnan kaupungissa aiemmin laadittujen hyvinvointi-
prosessien mukaisesti (Lastensuojelusuunnitelma 2009, 32–37). 
- kasvatuskumppanuus
”Tapa toimia yhdessä lapsen, nuoren ja perheen hyväksi, perhe osallistetaan 
aidosti omien palveluidensa kehittämiseen ja tuottamiseen. Perhettä palvel-
laan. Kasvatuskumppanuus ulottuu palvelujen suunnittelusta ja palveluja kos-
kevasta päätöksenteosta palvelujen toteuttamiseen käytännössä.”
- Osallistava ja toiminnallinen arki
”Osallisuuden ja toiminnallisuuden korostaminen hyvinvointisuunnittelussa 
perustuu näkemykseen lasten ja nuorten kokonaisvaltaisesta terveydestä ja 
hyvinvoinnista.”
- elämänkulkua tukevat siirtymät
Elämänkulkua tukevilla siirtymillä tarkoitetaan esimerkiksi kodista päivähoitoon, 
päivähoidosta alakouluun, alakoulusta yläkouluun sekä yläkoulusta toisen 
asteen opetukseen siirtymisen tukemista. ”Tutkimusten ja kokemusten mukaan 
lasten ja nuorten psyykkisen ja sosiaalisen oirehdinnan takana on usein jokin 
lapsen elämänkulkuun liittyvä muutostilanne. Näissä muutostilanteissa palvelu-
tarve lisääntyy.”
- Monialaiset palvelukokonaisuudet
”Asiakkaan kokonaisvaltaisen tuen tarpeen kartoittaminen ja selkeä palveluoh-
jaus. Monialaisten palvelujen avulla voidaan vähentää asiakkaan siirtymistä 
palvelumuodosta toiseen.”

Erityisesti kiinnitämme painopisteen toteutuksessa huomiota seuraaviin tehtä-
viin:
a. Arvioimme 10-luokan tarpeen vuosittain.
B. Selkiytämme lasten ja nuorten palvelupolut.
C. Otamme kaikki perheenjäsenet huomioon palveluissa, esimerkiksi tapaam-

me perheenjäseniä neuvolapalveluissa ja kouluterveydenhuollossa.
d. Otamme käyttöön mielenterveys- ja päihdeongelmien ylisukupolvista siirty-

mistä estäviä tutkittuja toimintamalleja, kuten ”Toimiva lapsi- & perhetyön” 
menetelmät.

e. Kehitämme tietojärjestelmän koulupoissaolojen seurantaan.
F. Tuemme asiakkaiden siirtymävaiheita palveluista toiseen.
G. Hyödynnämme ”Päihdeäiti” -hankkeen tuloksia.
h. Vakiinnutamme ”ASKELMAT tukea alakoulusta yläkouluun” -toimintatavat
i. Käynnistämme kouluterveyskyselyn paikallisen työryhmän uudelleen ja 

hyödynnämme kyselytuloksia seurannassa ja palvelujen suunnittelussa.
j. Kokoamme lasten ja nuorten vapaa-ajan toimintoja www-sivulle.
k. Aloitamme lasten ja nuorten mielenterveyspalveluiden rakenteen ja sisäl-

lön kehittämisen.
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IV Kaikki työntekijät tekevät rohkeasti mielenterveys- ja 
päihdetyötä

Vahvistamme koulutuksen, työnohjauksen ja konsultaation avulla ammattilaisten tai-
toa ottaa työskentelyssään kokonaisvaltaisesti huomioon asiakkaan ja lähiverkoston 
voimavarat ja näkemykset:
a. Luomme selkeän mielenterveys- ja päihdetyön konsultaatiojärjestelmän Hämeen-

linnan seudulle: suunnitelma keväällä 2012, käyttöönotto syksyllä 2012.
B. Lisäämme terveyskeskusten palveluja kouluttamalla henkilöstöä depression hoi-

toon. Hoidamme masennusta ryhmätoiminnan avulla.
C. Vahvistamme päihdetyöntekijän työpanoksen saatavuutta terveysasemilla.
d. Arvioimme työterveyshuollossa käynnistyneiden hoitoprosessien toimivuutta 

säännöllisissä hoitoyksiköiden välisissä tapaamisissa. 
e. Yksilöimme, milloin & millaista hyvinvointipalvelua on asiakkaan kannalta paras-

ta tarjota kotona, vastaanotolla ja hoitoyksikössä. Seurataan näiden palvelujen 
laatua.

F. Jatkamme käynnistyneen terveyshyötymallin kehittämistä: hoitovastuun selkiyttä-
minen ja tuettu omahoito. ”Linnan Potku”  -hanke (Kaste 2010–2011).

G. Selvitämme 2011 loppuun mennessä tavat, joilla erityisyksiköiden asiantuntemus-
ta on mahdollista siirtää peruspalveluihin.

h. Vaikutamme palvelujen oikea-aikaiseen saatavuuteen koulutuksella ja palvelujär-
jestelmän rakenteita selkiyttämällä.

i. Koulutamme ammattilaisia (alustavat resurssivaraukset syksyllä 2010, suunnitel-
ma keväällä 2011, eri ammattiryhmien kouluttaminen 2011–2015), lisäksi järjes-
tämme koulutus- ja informaatiotilaisuuksia yritysjohdolle ja luottamushenkilöille.  

j. Kehitämme ja otamme käyttöön uusia toimintatapoja
	 •		kehitämme	kuntouttavaa	työotetta	koti-	ja	asumispalveluihin	
	 •		perustamme	matalan	kynnyksen	akuuttityöryhmän
	 •		tuemme	kotihoitoa	moniammatillisin	avopalveluin	
	 •		tarjoamme	päihdehuollon	erityispalveluja	tarvittaessa	kotiin
	 •		kehitämme	menetelmiä	mielenterveys-	ja	päihdeongelmien	tunnistamiseen
	 •		lisäämme	psykiatrista	kotikuntoutusta
	 •		huomioimme	päihde-	ja	mielenterveysasiat	virtuaaliterveystarkastusten	 
  suunnittelussa
	 •		otamme	käyttöön	ja	seuraamme	asumispalvelujen	laatusuosituksia	
	 •		lisäämme	traumaterapeuttista	osaamista	
	 •		lisäämme	hoitopolkujen	ja	palveluverkon	tuntemusta	ja	sovellamme	niitä 
  yksilökohtaisesti
k. Sovellamme hyviä käytäntöjä
	 •	 ”Masto”-hanke:	kannustamme	työnantajia	selkiyttämään	työyhteisön	toiminta	
  tapoja tilanteissa, joissa työntekijä palaa pitkältä sairauslomalta. Edistämme  
  oikea-aikaista työhön paluuta. 
	 •		Otamme	käyttöön	mielenterveys-	ja	päihdeongelmien	ylisukupolvista	siirty-	
  mistä estäviä tutkittuja toimintamalleja.
	 •		Kehitämme	mielenterveysongelmien	ja	ongelmallisen	päihteidenkäytön	
  varhaista tunnistamista ja puheeksi ottamista. Otamme käyttöön päihteiden  
  riskikuluttamisen seulontamenetelmän
	 •		Otamme	suunnitellusti	käyttöön	yksilö-	ja	ryhmämuotoisia	menetelmiä,	kuten		
  motivoiva haastattelu, huolen puheeksi ottaminen, stressinhallintaryhmät ja  
  mielenterveyden ensiapu
	 •		Toimimme	”Käypä	hoito”	-suositusten	mukaisesti	erikois-	ja	peruspalveluissa	
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V  Ohjaamme mielenterveys- ja päihdepalvelujen toteu-
tusta seudullisesti

Mielenterveys- ja päihdepalvelujen ohjauksen perusajatuksena on, että kun-
talainen saa päihde- ja mielenterveysongelmiinsa hoitoa, ohjausta ja tukea 
kunnallisissa peruspalveluissa. Jokainen työntekijä kohtaa vaikeassa elämän-
tilanteessa olevan ihmisen ja kuulee tätä. Käytämme käsillä olevaa mielenter-
veys- ja päihdetyön toimintaohjelmaa johtamisen välineenä muutosprosessissa 
kohti nykyistä selkeämpää palvelujärjestelmää. 

Jokaisen edellä mainitun painopisteen (1-4) toteutuksesta huolehtivat monialai-
set asiantuntijatiimit, joita ohjaa Hattulan, Hämeenlinnan ja Janakkalan lauta-
kuntien nimeämä rakenneryhmä. Lisäksi sen tehtäviä ovat:
a. Tiedotukseen liittyvät päätökset ja vastuu tiedotussuunnitelman laatimises-

ta (esim. ”positiivinen uutisointi” tai ”masennustalkoot”).
B. Päätökset koskien seudulla toimivien hankeresurssien suuntaamisesta ja 

hyödyntämisestä toimintaohjelman toimeenpanossa.
C. Kannanotot laajoihin kehittämis- ja tutkimushankkeisiin osallistumisesta.
d. Päätökset kuntalaiskuulemisista.
e. Vastuu seuraavan päihde- ja mielenterveystyön toimenpideohjelman val-

mistelusta.
F. Vastuu seurannassa hyödynnettävien indikaattoritietojen päivittämisestä.
G. Vastuu Hämeenlinnan seutua koskevan palveluportaalin toteutuksesta. 

Portaali tulee palvelemaan sekä kuntalaisia että päihde- ja mielenterveys-
työn ammattilaisia. Portaali avataan 2011–2012 www-sivulle, josta toimijat 
ja kuntalaiset löytävät sen vaivatta. Ennen palveluportaalin käyttöönottoa 
sovitaan päivittämisen periaatteista. Päivittämisestä huolehditaan, jotta 
ammatilliset toimijat ja kuntalaiset voivat tukeutua portaalin sisältämiin 
tietoihin. 

h. Vastuu hoitopolkujen laatimisesta, korvaushoitojärjestelmän suunnittelusta 
sekä matalan kynnyksen päihde- ja mielenterveyspalvelujen suunnittelusta.

i. Vastuu ennaltaehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön paikasta palvelu-
järjestelmässä.

j. Vastuu päihde- ja mielenterveystyön avopalvelujen kehittämisestä: eri-
koissairaanhoidon asiantuntemuksen vahvistaminen peruspalveluissa, 
psykoosipotilaiden avopoliklinikka, päivystykselliset mielenterveyspalvelut, 
klubitalot sekä avo- ja asumispalvelut erityisesti useita ongelmista tai alko-
holidementiasta kärsiville.
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Rakenneryhmä ja asiantuntijatiimit

Ehkäisevän päihde- ja mielenterveystyön asiantuntijatiimi:
painopiste i tehtävineen
Puheenjohtajana toimii Hämeenlinnan kaupungin liikuntapalveluista vastaava 
tilaajapäällikkö.

Asiakkaiden osallistumista ja kansalaisvaikuttamista edistävä 
asiantuntijatiimi: 
painopiste ii tehtävineen
Puheenjohtajana toimii Hämeenlinnan kaupungin tilaajaylilääkäri.

Lasten ja nuorten kasvuyhteisöjen tukemisen asiantuntijatiimi: 
painopiste iii tehtävineen
Puheenjohtajana toimii Hämeenlinnan kaupungin lasten ja nuorten kasvua tuke-
vista palveluista vastaava tilaajapäällikkö.

Työkäytäntöjä edistävän asiantuntijatiimi: 
painopiste iv tehtävineen
Puheenjohtajana toimii Hämeenlinnan kaupungin mielenterveyspalveluista vas-
taava tilaajapäällikkö.

Rakenneryhmä: 
painopiste v tehtävineen
Puheenjohtajana toimii Hämeenlinnan kaupungin tilaajajohtaja ja
varapuheenjohtajana Hattulan kunnan perusturvajohtaja.
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palvelurakenteen kehittämisen ryhmä
Miepä 2015 ohjausryhmä
Jukka Lindberg, tilaajajohtaja 
Hämeenlinnan kaupunki (puheenjohtaja)
Anne Tuominen, kehittämispäällikkö 
Hämeenlinnan kaupunki (sihteeri)
Hanna Ahokas, aluejohtaja  
A-klinikkasäätiö,  
Hämeenlinnan A-klinikkatoimi
Satu Ala-Kokko, palvelujohtaja 
Hämeenlinnan kaupunki
Leena Harjula, tilaajapäällikkö 
Hämeenlinnan kaupunki
Aki Heiskanen, projektipäällikkö  
Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä,  
Välittäjä 2009 -hanke
Risto Jokinen, palvelujohtaja, 
Hämeenlinnan kaupunki
Liisa Lepola, tilaajapäällikkö,  
Hämeenlinnan kaupunki
Eija Leppänen, palvelujohtaja  
Hämeenlinnan kaupunki
Reijo Malila, kuntayhtymän johtaja 
Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä,  
Mainiemen kuntoutumiskeskus
Minna Niemi, suunnittelija 
Pikassos
Markku Nurmikari, tilaajaylilääkäri  
Hämeenlinnan kaupunki
Jari Pekuri, tilaajapäällikkö 
Hämeenlinnan kaupunki
Mirja Saarni, perusturvajohtaja 
Hattulan kunta
Tuovi Sohlberg, palvelujohtaja 
Hämeenlinnan kaupunki
Antti Torikka, ylilääkäri 
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri
Matti Valtonen, perusturvajohtaja 
Janakkalan kunta
Sirpa Ylikerälä, tilaajapäällikkö 
Hämeenlinnan kaupunki

Mielenterveyttä ja päihteettömyyttä 
edistävä ryhmä
Sirpa Ylikerälä, tilaajapäällikkö 
Hämeenlinnan kaupunki (puheenjohtaja)
Heli Pirkkalainen, suunnittelija 
Hämeenlinnan kaupunki (sihteeri)
Jouni Heinonen, toiminnanjohtaja 
Hämeen Mokia ry
Raimo Heinonen, palvelupäällikkö 
Hämeenlinnan kaupunki
Irmeli Tamminen, ehkäisevän päihdetyön 
koordinaattori, A-klinikkasäätiö,  
Hämeenlinnan A-klinikkatoimi
Ritva Launonen, psykologi 
Hämeenlinnan kaupunki
Sami Metsäranta, erikoissuunnittelija 
Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä,  
Välittäjä 2009 -hanke 
Juuso Nieminen, tarkastaja 
Etelä-Suomen aluehallintovirasto 
Lauri Nurmi, erityisnuorisotyötekijä 
Hämeenlinnan seurakunta
Tarja Rannikko, kouluterveydenhoitaja 
Hämeenlinnan kaupunki
Tytti Rantanen, sosiaalityöntekijä 
Hämeenlinnan kaupunki
Merja Toivonen, apulaisylilääkäri 
Hämeenlinnan kaupunki
Tiina-Katriina Mustonen, tuntiopettaja 
Hämeen ammattikorkeakoulu
Juha Santala, opettaja  
Hämeen ammattikorkeakoulu

Mielenterveys- ja päihdetyön toimintaohjelman ovat laatineet:
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lasten, nuorten ja perheiden ryhmä
Jari Pekuri, tilaajapäällikkö 
Hämeenlinnan kaupunki (puheenjohtaja)
Tarja Mikkola, kehittämispäällikkö 
Hämeenlinnan kaupunki (sihteeri)
Eveliina Haikka, nuorisoterapeutti 
A-klinikkasäätiö,  
Hämeenlinnan A-klinikkatoimi
Tuula Koivistoinen, terveydenhoitaja 
Hämeenlinnan kaupunki
Anneli Lappavirta, palveluesimies 
Hämeenlinnan kaupunki
Päivi Mali, koululääkäri,  
Hämeenlinnan kaupunki
Sami Metsäranta, erikoissuunnittelija 
Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä  
Välittäjä 2009 -hanke 
Marika Paasikoski-Junninen,  
palvelupäällikkö 
Hämeenlinnan kaupunki
Tiina Tuominen, nuorisopsykiatrian ylilääkäri 
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri
Katri Ahonen,  
varhaiskasvatuksen palveluesimies  
Hattulan kunta

aikuisten ryhmä
Liisa Lepola, tilaajapäällikkö 
Hämeenlinnan kaupunki (puheenjohtaja)
Kirsti Mäensivu, kehittämisyksikön johtaja 
Hämeenlinnan kaupunki (sihteeri)
Päivi Antila, osastonhoitaja, A-klinikkasäätiö 
Hämeenlinnan A-klinikkatoimi
Aake Huurresalo, toiminnanjohtaja 
Hämeen Sininauha ry
Matti Jurvanen, toimitusjohtaja 
Asuntopolku Oy
Sari Kiviranta, sosiaalipalveluohjaaja 
Hattulan kunta
Virpi Kröger, avosairaanhoidon ylilääkäri 
Hämeenlinnan kaupunki
Merituuli Maanoja, työterveyspsykologi 
Työsyke Oy
Jaakko Maijala, osastonhoitaja 
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri
Sari Myllykangas, psykiatrian sairaanhoitaja 
Hämeenlinnan kaupunki

Pirjo Nurminen, johtaja 
Kuurojen palvelusäätiö, Sampola
Henna Paasonen, 
yhdistyksen puheenjohtaja 
Hämi ry
Pia Piispanen, suunnittelija 
Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä 
Välittäjä 2009 -hanke 
Johanna Rantanen, sosiaalityöntekijä 
Hämeenlinnan kaupunki
Merja Vyyryläinen, palvelupäällikkö 
Hämeenlinnan kaupunki

ikäihmisten ryhmä
Markku Nurmikari, tilaajaylilääkäri 
Hämeenlinnan kaupunki (puheenjohtaja)
Pirkko Mattila, suunnittelija 
Hämeenlinnan kaupunki (sihteeri)
Helena Heinonen, suunnittelija 
Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä 
Välittäjä 2009 -hanke 
Päivi Jokinen, vastaava hoitaja 
Hämeenlinnan kaupunki
Armi Koivisto-Yrjölä, osastonhoitaja 
Hämeenlinnan kaupunki
Katja Kontio, sairaanhoitaja 
Hämeenlinnan kaupunki
Susanna Mäkelä, psykiatrian sairaanhoitaja 
Hämeenlinnan kaupunki
Merja Niemelä, avopalvelun ohjaaja 
Hattulan kunta
Jaakko Vesterberg, yksikkövastaava 
A-klinikkasäätiö,  
Hämeenlinnan A-klinikkatoimi
Pirjo Virtanen, psykiatrian sairaanhoitaja 
Hämeenlinnan kaupunki
Eija Setälä-Soikkeli, osastonylilääkäri 
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri
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Mielenterveys- ja päihdetyö kuuluu kaikille


