
Keski-Suomen 
sote-uudistus

Monesta hyvästä yhdeksi 
parhaista -

hankekokonaisuus



Hankeinfot järjestöille

• Hankeinfoissa kerrotaan Keski-Suomen sote-uudistuksen 
ajankohtaisista asioista ja etenemisestä teemoittain

• Tavoitteena on lisätä järjestöjen osallisuutta ja tietoa sote-uudistuksesta
• Tule mukaan, pysyt ajan tasalla!
• Hankeinfojen materiaalit Keski-Suomen sote-uudistuksen verkkosivuilla

1.2.2021

https://www.jyvaskyla.fi/hankkeet/keski-suomen-sote-uudistus/sote-uudistus-jarjestot?fbclid=IwAR0rKqGXmF8TlJx4S0p9FKPMC8Bpixg86j2ehnn5P01tBL7MCtXjLwpvDBs


Hankeinfot järjestöille 2020-2021 klo 15.00 - 17.00
• Ti 15.12.2020 Keski-Suomen sote-uudistuksen hankekokonaisuus

• Hankejohtaja Mikael Palola ja ohjelmapäällikkö Tiina Koponen

• Ke 13.1 Elämäntapaohjausprosessin kehittäminen sekä diabeteksen hoito- ja palveluketju 
• projektipäällikkö Mari Rantamäki ja projektityöntekijä Miina-Maria Kivelä

• Ke 27.1. Päihde- ja mielenterveyspalveluiden hoito- ja palveluketjut
• projektityöntekijä Nygren Emilia, projektipäällikkö Mari Rantamäki

• Ma 1.2. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen (HUOM. muuttunut päivä)
• projektipäällikkö Nina Peränen, Keski-Suomen sote-uudistus

• Ke 17.2. Vastaanottojen kehittäminen sekä virtuaalinen sosiaali- ja terveyskeskus
• projektipäällikkö Sari Nurmivaara

• Ke 24.2. Maakunnallinen järjestöyhteistyön strategia 
• projektipäällikkö Anne Astikainen

• Ke 10.3. Maakunnallinen osallisuuden toimintamalli
• projektipäällikkö Anne Astikainen

• Ke 17.3 Lapsi- ja perhepalvelut
• projektipäällikkö Hanna Hämäläinen ja projektityöntekijä Marika Erkkilä

• Ke 31.3. Palliatiivisen ja saattohoidon hoito- ja palveluketjut
• projektipäällikkö Mari Rantamäki ja Miina-Maria Kivelä

1.2.2021



Sote-uudistuksen tavoitteet
• Kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja
• Turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali- ja 

terveyspalvelut kaikille suomalaisille 
• Parantaa palveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta 

erityisesti perustasolla 
• Turvata ammattitaitoisen työvoiman saanti 
• Vastata yhteiskunnallisten muutosten mukanaan tuomiin 

haasteisiin 
• Hillitä kustannusten kasvua



Keski-Suomen sote-uudistuksen painopisteet

• Keski-Suomen sote-uudistuksen painopisteet ovat valikoituneet 
Keski-Suomen kuntien tarpeista ja lähtökohdista

• Painopisteet on päätetty yhteisesti Keski-Suomen kuntien sosiaali-
ja terveyspalveluiden johtajien kanssa keväällä 2020



• Palvelurakenteen ja -verkon 
yhdenmukaistaminen, esim. palliatiivisen 
hoidon osaamiskeskus, lähi- ja etäpalvelut

• Yhtenäiset ja vaikuttavat tunnistamisen, 
arvioinnin ja hoidon menetelmät, esim. 
Terveyshyötyarvio

• Sujuvat konsultaatio-, yhteistyö- ja 
lähetekäytännöt

• Lapsiperhepalveluiden 
yhteensovittaminen 
perhekeskustoimintamallin 
mukaisesti

• Psykososiaalisen tuen ja hoidon 
työmenetelmien levittäminen, 
Lapset puheeksi –menetelmä, 
IPC-koulutus

• Lapsiperheoikeudelliset palvelut, 
maakunnallinen yksikkö

• Erityissosiaalityöntekijän 
työparituki lastensuojeluun

• Maakunnallinen virtuaalinen sote-keskus
• Moniammatillisen tiimityömallin jalkauttaminen
• Etävastaanotot, etähoito ja –hoiva
• Etäkonsultaatio, itsehoito
• Asiakkuus-segmentointi, Suuntima-pilotti

Tulevaisuuden 
sote-keskus

Vastaanotto
-palvelujen 
saatavuus

Lapset, 
nuoret ja 
perheet

Palveluketjut
- Diabetes

-Mielenterveys-
ja päihdepalvelut

-Palliatiivinen 
hoito ja 

saattohoito

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus

Aster, asiakas- ja 
potilastietojärjestelmä

Rakenneuudistusta tukeva alueellinen 
valmistelu
• Sote-järjestäjien yhteistyön tiivistäminen
• Palvelujen yhtenäistäminen ja digitalisointi
• Tietojohtamisen  ja ohjauksen vahvistaminen

Periaatteet
• Saatavuus ja jatkuvuus
• Palvelujen yhteensovittaminen
• Panostus varhaisen 

vaiheen palveluihin
• Hoidon- ja palvelutarpeen arviointi
• Moniammatillisuus ja 

tarkoituksenmukainen työnjako
• Palvelumuotoilu Vastuu omasta terveydestä, 

hyvinvoinnista ja 
omahoidosta lisääntyy



Mielenterveys- ja 
päihdepalvelut 

sosiaali- ja 
terveydenhuollon 

uudistuksessa

Mari Rantamäki, projektipäällikkö, 
palveluketjut

Emilia Nygren, projektityöntekijä, 
palveluiden saatavuus

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus 
-ohjelma



• Luodaan konsepti yhtenäisille hoito- ja 
palveluketjuille

o Moniammatillisen työn 
lisääntyminen

o Päällekkäisen työn väheneminen
o Erityistason palveluiden tarpeen 

väheneminen
o Kustannusten hillitseminen

• Vahvistetaan tiedolla johtamista 
ehkäisevän työn ja palveluiden 
kehittämisessä

• Vahvistetaan ehkäisevän työn rakenteita
• Selkeytetään ensilinjan mielenterveys- ja 

päihdesairaanhoitajan työnkuvaa 
terveysasemilla

• Käynnistetään maakunnallinen 
verkostotyöskentely

• Geneerinen arvioinnin, tutkimisen, 
hoidon ja palveluohjauksen malli 
toiminnan pohjana

• Sovitaan perustason ja 
erikoissairaanhoidon välisestä 
työnjaosta

• Vahvistetaan järjestöjen roolia 
kehittämistyössä ja rakenteissa

• Monialaisesti tukea tarvitsevien 
tunnistaminen ja palveluohjaus 
vahvistuvat

Mielenterveys-
ja 

päihdepalvelu-
ketju

Varhaisen 
tuen ja 

matalan 
kynnyksen 
palvelujen 

vahvistuminen

Mielenterveys-
ja päihde-
palvelujen 

yhtenäistymi-
nen

Hoito- ja 
palveluketju-

prosessin 
tuotteistamine

n

Rakenneuudistusta tukeva
alueellinen valmistelu

Tavoitteet ja toimenpiteet 

Aster –
yhteistyö 

Perustason 
osaamisen 
vahvistaminen

Sähköisen asioinnin ja 
omahoidon 
mahdollisuuksien 
lisääminen



Mielenterveys- ja päihdepalveluiden nykytila

• Kuntakierros organisaatioiden mielenterveys- ja päihdepalveluiden esimiesten kanssa
• Palveluiden järjestäminen 
• Hyvät ja toimivat käytännöt
• Haasteet ja kehittämiskohteet
• Yhteistyökäytännöt

• Keski-Suomessa mielenterveys- ja päihdepalvelut on järjestetty monin eri tavoin
• Suurimmassa osassa on oma mielenterveystoimisto tai mielenterveyskeskus 
• Jyväskylässä ja Keski-Suomen Seututerveyskeskuksessa palvelut on integroitu 

vastaanottopalveluihin

• Hyviä ja toimivia käytäntöjä
• Palveluihin hakeutumiseen matala kynnys: voi itse hakeutua suoraan, ei tarvita lähetteitä 
• Kotiin vietävää ja liikkuvaa työtä tehdään monessa kunnassa paljon
• Sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteistyö toimii osassa kunnissa (osassa vaatii kehittämistä)
• Ryhmätoimintaa kehitetään
• Kokemusasiantuntijoita käytetään lisääntyvästi, mukana esimerkiksi työparina tai ryhmissä 



Mielenterveys- ja päihdepalveluiden nykytila

• Haasteita ja kehittämistarpeita
• Nuorten palveluprosessi
• Monialaisen yhteistyön rakenteiden ja toimintamallien selkeyttäminen
• Työnkuvien selkeyttäminen
• Neuropsykiatrisen kuntoutuksen osaaminen ja rakenteet
• Psykiatrien saatavuus
• Pitkät asiakkuudet



Järjestöyhteistyö kuntien näkökulmasta 
• Jyväskylä: Suvimäen Klubitalo ja A-Kilta, myös muihin järjestöihin ohjataan asiakkaita ja tehdään yhteistyötä

• Jämsä 
• Mielenterveys- ja päihdepalvelut ulkoistettu Jämsän terveydelle, palvelusopimukseen kirjattu yhdistysten tukeminen
• Runsaasti yhteistyötä (A-Kilta, Mielenterveysyhdistys Ankkuri, Emppis ry, Symppis ry)

• Päihdepalveluissa ryhmätoimintaa yhteistyössä A-Killan ja muiden 3. sektorin toimijoiden kanssa 
• STEA:n avustukset vähentyneet, huoli 3. sektorin toiminnan jatkumisesta 

• Järjestöt tekevät paljon keskinäistä yhteistyötä

• Kinnula: Seurakunta, 4H-yhdistyksen, SPR:n ystävätoiminta

• Muurame: Järjestöyhteistyö vähäistä

• Saarikka
• Vaihtelee kunnittain, jonkin verran yhteistyötä seurakunnan, SPR:n ja MLL:n kanssa 
• Mielenterveys- ja päihdejärjestöjä on alueella vähän
• Saarijärvellä Majakka (päihdetukitoimintaa, nuorten kerho)
• Meidän tupa (sosiaalisen kuntoutuksen matalan kynnyksen paikka)

• Wiitaunioni: Mielenterveysyhdistys Muikku ry, seurakunta, kansalaisopisto, Ehyt ry, Pesäpuu

• Äänekoski: Ilona ry, Siniaalto, työllistämistä edistävät järjestöt

• Haasteita: 
• Joihinkin järjestöihin vaikea ohjata uusia asiakkaita leimautumisen pelossa (asiakaskunta profiloitunut pidempään sairastuneisiin)
• Yhteistyö sosiaali- ja terveydenhuollon kanssa vähäistä, kaipaisi vahvistamista. Tunnistetaanko kunnissa järjestöjen tarjoamat 

palvelut ja yhteistyön mahdollisuudet? 
• Onko järjestöillä tietoa kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista ja mahdollisuuksia kehittää yhteistyötä yhdessä kunnan

kanssa? 



Ehkäisevä työ
• Ehkäisevä päihde- ja mielenterveystyö suojaa, mahdollistaa ja vahvistaa!
• Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä 523/2015

• Kunnassa tulee olla ehkäisevän päihdetyön toimielin ja ehkäisevän päihdetyön koordinaatiosta käytännössä 
vastaava taho (esim. ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilö tai koordinaattori)

• Kunnan tulee ehkäisevän päihdetyön yhteydessä edistää asukkaiden osallistumis- ja 
vaikuttamismahdollisuuksia päihteiden aiheuttamien haittojen vähentämiseksi

• Ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelma
• Ehkäisevää päihdetyötä ohjaava kuntastrategia, hyvinvointikertomus ja tarvittaessa erillinen 

toimintasuunnitelma
• PAKKA-toimintamallin toteutus
• Laaja-alainen yhteistyöpohja sekä yhteistyö asukkaiden, elinkeinoelämän ja järjestöjen kanssa
• STM, THL, AVI, kunnat, sairaanhoitopiiri ja hyvinvointialue?

• Maakunnallinen hyvinvointiohjelma 2021-2024
• Hyvinvointikertomus 2017-2020 osoittaa päihde- ja mielenterveysongelmien määrän kasvun
• Mielenterveysperusteiset sairaspoissaolot ja työkyvyttömyyseläkkeet
• Alkoholin riskikäyttö

• Kuntien hyvinvointikertomustyö
• Hyvinvointikertomus 2017-2020 työn alla useammassa kunnassa (tilannekatsaus väestön hyvinvointiin)
• Uusi laaja hyvinvointisuunnitelma 2021-2024 uuden valtuuston aloittaessa kautensa

• Mahdollisuus integroida päihde- ja mielenterveysohjelma mukaan
• Järjestöjen kanssa tehtävä yhteistyö (Järjestöpositiivisuuden kuntatutka 2020: järjestöjen mukanaolo 

kuntien hyvinvointikertomustyössä)

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/74726/STM_EPT-kansi_sisus_netti.pdf
https://www.yhdistystori.fi/assets/files/sites/4/2020/12/Jarjestot-mukana-Keski-Suomen-kuntien-hyvinvointikertomustyossa-2020.pdf


Polku mielen hyvinvointiin ja 
päihteettömyyteen 

Verkkotyökalu ammattilaisille 
mielen hyvinvoinnin sekä 
päihteettömyyden edistämiseen
asiakastyössä

27.1.2021
Elina Oinonen KSSHP, EPTT-hanke
elina.oinonen@ksshp.fi
puh. 050-597 3960

mailto:elina.oinonen@ksshp.fi


Ehkäisevän 
päihdetyön 
tiedolla johtamisen 
hanke (EPTT) 

 KSSHP:n hankkeessa (v. 2019-5/2021) rakennetaan tietoon 
perustuvaa ehkäisevän päihdetyön johtamisen mallia Keski-
Suomen maakuntaan, siirretään painopistettä ennaltaehkäisyyn 
ja tuotetaan työkaluja ammattilaisille. 

 Laajan hankkeen tuotoksia ovat mm. raportti Keski-Suomen 
päihdetilanteesta, ehkäisevän päihdetyön kypsyysanalyysi -
työkalu suunnitteluun ja arviointiin, verkkotyökalu polku mielen 
hyvinvointiin ja päihteettömyyteen sekä Yhteistä työtä -
seminaarin tallenteet, jotka kaikki löytyvät Keski-Suomen 
sairaanhoitopiirin verkkosivuilta. 

 Hanke-esittely verkossa: 
https://prezi.com/p/1zlwejcqma3u/?present=1

https://www.ksshp.fi/fi-FI/Ammattilaiselle/Perusterveydenhuollon_yksikko/Hankkeet/Tietoon_perustuva_ehkaisevan_paihdetyon_johtamisen_malli_KeskiSuomessa
https://prezi.com/p/1zlwejcqma3u/?present=1


127.1.2021 Elina Oinonen

Ehkäisevää vai korjaavaa päihdetyötä? 

Lähde: Soikkeli, M., Warsell L. 2013. Laatutähteä kiertämässä. Ehkäisevän päihdetyön laatukäsikirja.

promootio preventio

promootio preventio

Painopiste täällä!

Promootio = terveyden laajamittaista edistämistä
ja terveyden suojelua ja hyvien olosuhteiden 
luomista.
Kohdistuu terveisiin ihmisiin eikä vielä mihinkään 
tiettyyn sairauteen.

Preventio = sairauksien ennaltaehkäisyä ja 
sairauksien seurausten pienentämistä. 
Preventiota tapahtuu primaarisessa, 
sekundaarisessa ja tertiäärisessä tasossa, joista 
ainoastaan primaaripreventio on puhtaasti 
ennaltaehkäisevää toimintaa.



 Auttaa ammattilaisia tunnistamaan riskejä ja altistavia tekijöitä asiakkaiden 
elinkaaressa ja opastaa ehkäisevän päihdetyön menetelmistä. 

 Perustuu mm. mielen hyvinvoinnin ja varhaisen tunnistamisen 
elementteihin hyvästä elämästä, sosiaalisesta hyvinvoinnista sekä 
läsnäolevasta, auttavasta kohtaamisesta.  

 Si-so-te sekä järjestö- ja srk:n ammattilaisten käyttöön Keski-Suomessa.

 Löytyy Terveysportti.fi ja KSSHP:n sivuilta osoitteesta:
https://www.terveysportti.fi/apps/ltk/article/shp01332

POLKU MIELEN HYVINVOINTIIN JA 
PÄIHTEETTÖMYYTEEN VERKKOTYÖKALU

https://www.terveysportti.fi/apps/ltk/article/shp01332


Sisäänkäynti polulle: 

1. Päihdehaittojen ja riippuvuuksien ehkäisyn kautta
o Palvelulähtöinen lähestymistapa kohdennettuna eri toimijoille ja eri 

päihteisiin ept- työkaluja. Sisältää myös opastusta ept:n esimies-ja 
kuntatyöhön.  

2. Elämän muutostilanteiden kautta
o Sisältää erilaisia muutostilanteita elämässä (ennakoitavia ja ennakoimattomia), niiden seurauksia ja ept 

menetelmiä kohdennettuna eri seurauksiin. 

3. Suojaavien tekijöiden kautta ikäryhmittäin
o Jokaiseen ikäryhmään (4kpl) kohdennettuja suojaavia tekijöitä ja kunkin suojaavan tekijän vahvistamisen 

ept menetelmiä.

POLKUUN VOI TUTUSTUA OSOITTEESSA: 
https://www.terveysportti.fi/apps/ltk/article/shp01332

https://www.terveysportti.fi/apps/ltk/article/shp01332


Muutamia esimerkkejä 
polun 
käyttömahdollisuuksista 
kentällä

Ennakoivasti tutustuen: eri työmenetelmien käyttömahdollisuuksia omaan työhön päihde 
–ja pelaamisnäkökulmasta ja/tai yleisellä tasolla si-so-te-järjestö tai srk näkökulmasta, 
ept tiedon sisäistämistä ja opettelua jne.

Asiakastilanteissa: suojaavien tekijöiden vahvistamista (eri ikäryhmille omansa) ja 
mahdollisten työmenetelmien kartoittamista, riskitilanteiden seurausten huomioimista ja 
niiden työstöä ennaltaehkäisevästi tai riskejä kartoittaen, päihde- tai pelaamishaasteiden 
kartoittamista ennaltaehkäisevästi tai uusien riskien syntymisen ehkäisemiseksi jne.

Esimiesnäkökulmasta: Ept-työn sisäistämistä esimiehen roolissa ja esimiestyön 
vastuihin, keinoihin tutustuminen ept-työn näkökulmasta jne.

Kuntanäkökulmasta: Ept työn kuntatyöskentelyn ohjeistukisiin tutustuminen, kunnan 
lakisääteiseen ehkäisevään päihdetyöhön tutustuminen jne. 

KIITOS AJASTASI!



Järjestöjen rooli ja mahdollisuudet kehittämistyössä ja 
rakenteissa
• Tavoitteena on

• järjestöjen osallisuuden vahvistaminen kuntien hyvinvointikertomustyössä
• järjestöjen osallisuuden vahvistaminen mielenterveys- ja päihdepalveluiden kehittämisessä
• ehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön rakenteiden vahvistaminen

• Keväällä 2021 tulossa: Järjestöjen oman toiminnan kehittäminen ja kunnan kanssa tehtävän yhteistyön vahvistaminen 
valtakunnallisten mielenterveys- ja päihdetyön kattojärjestöjen ja Keski-Suomen sote-uudistuksen tuella

• 25.2.2021 klo 13.00-16.00 ja 24.5. klo 13.00-16.00

• Mahdollisuus osallistua
• nuorten aikuisten (15-35 -vuotiaat) mielenterveystoipujien arjen ja osallisuuden parantaminen (Meijän Mieli –hanke)

• Uusien toimintamuotojen kehittäminen kansalais- ja järjestötoimintaan mielenterveystoipujille ja vapaaehtoisille
• elämäntapaohjausprosessin kehittäminen (erityisesti mielen hyvinvointi, riippuvuudet, uni ja lepo, yksinäisyys)
• maakunnalliseen mielenterveys- ja päihdetyön kehittäjäverkostoon (seuraavat tapaamiset 18.3. klo 13-15.30, 6.5. 13-15.30)
• maakunnallisen toimintamallin suunnitteluun päihderiippuvaisten, asunnottomuuden uhassa olevien ja asunnottomien 

palveluohjauksen tueksi ja palveluiden kehittämiseksi
• osallistavan sosiaalityön pilottiin vuonna 2021

• Matalan kynnyksen kohtaamispaikkojen kehittäminen 
• Kohtaamispaikkojen yhteisösosiaalityön vahvistaminen
• Asukkaiden osallisuuden vahvistuminen (vertaistuki, ammatillinen tuki)
• Kohtaamispaikkaverkostotyöskentelyn vahvistaminen
• THL:n tuki (webinaarit, asiantuntijatuki, sosiaalihuollon menetelmäporinat)



MEIJÄN MIELI – hanke 

positiivisen mielenterveyden asialla

Hankealue: keski-suomi
Rahoitus: STEA
Kesto: 2020-2023
Hallinnoi: koske



Tavoitteena on etsivällä työotteella tavoittaa maakunnan nuoria aikuisia mielenterveystoipujia 
(15-35-vuotiaita) ja kehittää yhdessä heidän kanssaan positiivista mielenterveyttä ylläpitävää 
toimintaa. Hankkeessa kehitetään myös mielenterveystoipujien parissa tehtävää 
vapaaehtoistyötä, erityisesti Meijän kaveri-toimintaa.  

Lähtökohta: Keski-Suomesta puuttuu vapaaehtoisia, jotka toimivat mielenterveystoipujien 
kumppaneina, vaikka muuta vapaaehtoistyötä tehdään paljon. Siksi tarvitaan uutta toimintaa ja 
viestintää, jolla luodaan joustavia, yksilöllisiä ja rohkaisevia tuki- ja vapaaehtoistyön ratkaisuja 
toipujille sekä vapaaehtoisille



KYNNYKSETTÖMYYS

TAVOITTEET, KOHDERYHMÄT ja 
PERIAATTEET

Vapaaehtoistoiminnan 
kehittäminen

Mielenterveystoimijoiden, 
järjestöjen sekä 4. sektorin 

verkostoitumisen ja 
yhteiskehittämisen 

tukeminen

Positiivisesta 
mielenterveydestä

viestiminen

TOIPUMISORIENTAATIO

NUORTEN AIKUISTEN (15-35 v.) MIELENTERVEYSTOIPUJIEN 
ARJEN JA OSALLISUUDEN PARANTAMINEN ERILAISEN 
TUKITOIMINNAN, VERKOSTOJEN RAKENTAMISEN JA 

VAPAAEHTOISTEN TEKEMÄN KUMPPANUUDEN AVULLA 
KESKI-SUOMESSA

Mielenterveys-
toipujat

Vapaaehtoiset
Ve-toiminnasta 
kiinnostuneet

Kokemusasiantuntijat
Vertaistoimijat

Järjestöt
Mt-toimijat
4. sektori YHTEISKEHITTÄMINEN

DIGITAALISUUS
KYNNYKSETTÖMYYS



AJANKOHTAISTA

The Word of Recovery –
toipumisorientaatiopelin pilotointi
Keski-Suomessa v.-21 aikana

Meijän kahvila -toiminnan
levittäminen maakuntaan



Kolme paikkaa käytynä, kahdessa paikassa  käyty 
keskusteluja teemojen pohjalta. 

Lähipalvelut kauempana, joten palveluiden saatavuus 
omalla paikkakunnalla heikkoa. Joitakin ammattilaisia 
saatavilla omassa kunnassa esim. kouluilla kuraattori -ja 
psykologipalvelut tai hyvinvointiohjaaja. Kotiin jämähtäneet 
nuoret aikuiset ja syrjäkylillä asuvat yksinäiset miehet 
koettiin palveluiden väliinputoajia, joita palvelut eivät 
tavoita.  Asiakkaiden/potilaiden kokemuksen mukaan 
palveluihin pääsystä oli kahdenlaisia kokemuksia (helppoa 
sekä vaikeaa).

Järjestöjen yhteistyö kunnan kanssa vähäistä. Syinä 
tähän mainittiin mm. 
• Järjestöä ei välttämättä nähdä varteenotettava 

yhteistyökumppani. 
• Tiedonsiirto asiakastilanteissa haastavaa 

(vaitiolovelvollisuus)
• Epävarmuutta onko palveluissa tietoa järjestön 

toiminnasta osataanko ohjata?
• Jos yhteistyössä järjestetty palvelu tai toiminta on 

loppunut, niin uutta ei ole tullut tilalle ja yhteistyö 
hiipunut  

• kunnan työntekijöiden vaihtuvuus
• järjestöjen vähäiset resurssit (tarvitsee toimiakseen 

aktiivisia vapaaehtoisia)
Järjestöjen vahvuus: 

• matalankynnyksen lähipalvelua (vertaistuki, tila 
kohtaamiselle & kuunteleminen)

• toiminta ei ole diagnoosilähtöistä

Yhteenveto järjestöjen tapaamisesta syksy 
2020



Hankkeen työntekijät

Hanketyöntekijä: 
Katja Laajala 

Hankekoordinaattori:
Merja Angle 

merja.angle@koske.fi

040 124 1426

katja.laajala@koske.fi

040 164 7560

http://koskeverkko.fi/hankkeet/meijan-mieli/



Kysely keskisuomalaisille mielenterveys- ja päihdeyhdistyksille

• Kysely toteutetaan Keski-Suomen sote-uudistuksen sekä Keski-Suomen sosiaalialan 
osaamiskeskuksen (KOSKE) koordinoiman Meijän Mieli -hankkeen yhteistyönä. 

• Kyselyn vastauksia hyödynnetään sekä Keski-Suomen sote-uudistuksen että Meijän mieli -
hankkeen toiminnan kehittämisessä. 

• Kysely on avoinna 18.1. - 19.2.2021

• Kyselyyn pääset vastaamaan Forms-lomakkeella

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=XNA0_PKiwkqJxbRPOp9FHD2XrmSGmihDjt1AvByqIkpUQUpaR0pBTzRQMkE2TlgyQzlRVkI0UjVXUS4u


Viestintä
• Kerromme Keski-Suomen sote-uudistuksen etenemisestä ja työn 

tuloksista, tilaisuuksistamme sekä työmme arjesta verkkosivuillamme ja 
somessa - tule mukaan seuraamaan!

Verkkosivut 
• jyvaskyla.fi/sote-uudistus
• Innokylän verkkosivut, innokyla.fi

Rakenneuudistusta tukeva alueellinen valmistelu -hanke
Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus ohjelma

Sosiaalinen media
• Facebook: @keskisuomensoteuudistus
• Twitter: @sotekeskisuomi
• Instagram: @keskisuomensoteuudistus
• Blogi: Keski-Suomen sote-uudistus

#hyväarkikaikille #soteuudistuskeskisuomi

https://www.jyvaskyla.fi/hankkeet/keski-suomen-sote-uudistus
https://innokyla.fi/fi
https://innokyla.fi/fi/kokonaisuus/keski-suomi-rakenneuudistusta-tukeva-alueellinen-valmistelu-monesta-hyvasta-yhdeksi
https://innokyla.fi/fi/kokonaisuus/keski-suomi-tulevaisuuden-sote-keskus-monesta-hyvasta-yhdeksi-parhaista
https://www.facebook.com/keskisuomensoteuudistus.fi
https://twitter.com/sotekeskisuomi
https://www.instagram.com/keskisuomensoteuudistus/
https://www.jyvaskyla.fi/blogit/keski-suomen-sote-uudistus


Yhteystiedot
• Mari Rantamäki , projektipäällikkö, palveluketjut, mari.rantamaki@jyvaskyla.fi, p. 050 311 8609

• Emilia Nygren, projektityöntekijä, palveluiden saatavuus, emilia.nygren@jyvaskyla.fi, p. 050 311 8687

• Anne Astikainen, projektipäällikkö, osallisuus ja järjestöyhteistyö, anne.astikainen@jyvaskyla.fi, p. 050 312 5271

mailto:mari.rantamaki@jyvaskyla.fi
mailto:emilia.nygren@jyvaskyla.fi
mailto:anne.astikainen@jyvaskyla.fi


Kiitos
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