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SOHVI-hanke edistää 
hyvinvointia

Hankkeen tausta ja tarve
Suomessa tarvitaan aiempaa monipuolisempaa ja systemaat-
tisemmin kerättyä tietoa ihmisten hyvinvoinnista. Kuntalaisten 
hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tueksi tarvitaan koke-
mustietoa eri asiakas- ja kansalaisryhmien hyvinvoinnista rekis-
teri- ja tilastotiedon rinnalle. Lisäksi hyvinvointitiedon tuottajien 
kesken tarvitaan alueellista yhteistyötä ja työnjakoa, jotta kun-
nat ja muut palvelujen tuottajat saisivat mahdollisimman moni-
puolista ja säännöllistä hyvinvointitietoa. 

Ihmisten hyvinvointi koostuu monista eri osatekijöistä kuten 
terveydestä, asumisesta, toimeentulosta, mielekkäästä teke-
misestä, sosiaalisista suhteista, osallisuudesta ja elinympäris-
töstä (esim. palveluista ja turvallisuudesta). Sosiaali-, terveys-, 
liikunta- ja kulttuurialojen toimijat voivat tuottaa ja turvata hyvin-
vointia tehokkaammin hyödyntämällä hyvinvoinnista kertovaa 
kokemustietoa ja tiivistämällä yhteistyötä. Näin voidaan suunni-
tella uusia asiakaslähtöisiä palvelukokonaisuuksia ja kohdentaa 
niitä tarkemmin vastaamaan tietyn asiakas- tai kansalaisryh-
män tarpeita. Myös kolmannen ja yksityisen sektorin toimijoi-
den osaamista ja palveluja tulee hyödyntää nykyistä enemmän 
uusia palvelukokonaisuuksia suunniteltaessa. 



Hyvinvointia tuottavilla aloilla toimivien työntekijöiden on osat-
tava hyödyntää hyvinvoinnista kertovaa tietoa ja eri alojen 
yhteistyötä nykyistä paremmin, jotta eri asiakasryhmien pal-
velutarpeisiin pystytään vastaamaan entistä tehokkaammin. 
Tämä tulee huomioida työntekijöiden osaamisen kehittämi-
sessä, esim. täydennyskoulutuksen suunnittelussa.   

Hankkeen tavoitteet
Hankkeen päätavoitteena on hyvinvoinnista kertovan kokemus-
tiedon ja hyvinvointia tuottavien alojen yhteistyön hyödyntämi-
nen uusien palvelukokonaisuuksien ja työntekijöiden osaami-
sen kehittämisessä.

Osatavoitteet:

n Aiempaa monipuolisemman hyvinvointikäsitteen 
ja hyvinvointitiedon määrittely.

n Kokemustiedon keruu eri kansalais- ja asiakas-
ryhmiltä mm. seuraavista hyvinvoinnin osa-
tekijöistä: terveys, materiaalinen hyvinvointi, 
elämän laatu sekä palvelukokemukset sosiaali-, 
terveys-, liikunta- ja kulttuurialalta.

n Suunnitelmien tekeminen innovatiivisista palvelu-
kokonaisuuksista sosiaali-, terveys-, kulttuuri- ja 
liikunta-alan yhteistyönä eri kohderyhmille.

n Suunnitelmien tekeminen hyvinvointia tuottavien 
alojen (sosiaali-, terveys-, kulttuuri- ja liikunta-
ala) työntekijöiden osaamisen kehittämiseksi.

n Hyvinvointitietoa tuottavien toimijoiden työnjaon 
määrittely niin, että se palvelee mahdollisimman 
tehokkaasti hyvinvointipalveluiden tuottajien 
tarpeita palveluiden kehittämisessä.



Hankkeen toteutusaika
Hanke toteutetaan ajalla 1.3.2012–28.2.2014.

Hankkeen toteuttajat  
ja hankekumppanit 
Hankkeen hallinnoijana toimii Turun ammattikorkeakoulu 
hankekumppaninaan Vakka-Suomen seutukunta (Uusikau-
punki, Laitila, Vehmaa, Pyhäranta, Taivassalo ja Kustavi).

Hankkeen muut osatoteuttajat ovat:

n Diakonia-ammattikor keakoulu hanke kumppaneinaan 
A-klinikkasäätiö ja Kotkan kaupunki

n Laurea-ammattikorkeakoulu hankekumppani naan 
Hyvinkää kaupunki

n Oulun seudun ammattikorkea koulu hanke kumppa-
ninaan Oulunkaaren kuntayhtymä (Ii, Vaala ja Utajärvi)

n Seinäjoen ammattikorkeakoulu hanke kumppaninaan 
kuntayhtymä Kaksineuvoinen (Kauhava, Lappajärvi  
ja Evi järvi)

Lisätietoja
Lisätietoa hankkeesta saa  

Sosiaaliportin www-sivuilta: www.sosiaaliportti.fi 
(Hankkeet > Sosiaalialan ammattikorkeakouluverkosto > 
hankkeet ja projektit > SOHVI)  

ja hankkeen facebook-sivulta (  Sohvi-hanke)

www.sosiaaliportti.fi


Turun ammattikorkeakoulu
Ruiskatu 8, 20720 Turku
www.turkuamk.fi
Pia Sahonen, projektipäällikkö
etunimi.sukunimi@turkuamk.fi
044 907 8871

Diakonia-ammatti korkea koulu
Diak Etelä
Sturenkatu 2, 00510 Helsinki
www.diak.fi
Ari Nieminen
etunimi.sukunimi@diak.fi
040 484 5625

Laurea-ammattikorkeakoulu
Laurea Hyvinkää, 
Uudenmaankatu 22, 05800 Hyvinkää
www.laurea.fi
Erkki Saari
etunimi.sukunimi@laurea.fi
0400 324 098

Oulun seudun ammattikorkeakoulu
Kiviharjuntie 8, 90220 Oulu
www.oamk.fi
Hilkka Honkanen
etunimi.sukunimi@oamk.fi
050 320 6988

Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Keskuskatu 32 E, 60100 Seinäjoki
www.seamk.fi
Timo Toikko
etunimi.sukunimi@seamk.fi
040 830 4189

SOHVI-hankkeen sisarhankeen, Itä-Suomen SOHVI-hankkeen, 
tavoitteena on tuottaa kansalaisten hyvinvointia kuvaavaa kokemustie-
toa erityisesti kuntien hyvinvointikertomuksia sekä syrjäytymisen ehkäi-
semiseen liittyvää toimintaa varten. Kuntakumppanina toimii Joensuun 
kaupunki ja kohderyhmänä on alueen lapsiperheet. Hanketta hallinnoi 
ja toteuttaa Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu. Lisätiedot: Projekti-
päällikkö Kaisa Hiltunen, kaisa.hiltunen@pkamk.fi.

SOHVI-hanke kuuluu Euroopan sosiaalirahaston osarahoittamaan opetus- ja kult-
tuuriministeriön valtakunnalliseen kehittämisohjelmaan Innovaatio- ja osaamisjär-
jestelmien kehittäminen, jonka rahoittava viranomainen on Pohjois-Pohjanmaan 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. 

www.turkuamk.fi
www.diak.fi
www.laurea.fi
www.oamk.fi
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