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	tarve: Mielenterveys- ja päihdeongelmista kärsivät asiakkaat saavat sujuvaa palvelua 
Selkeät yhteistyörakenteet ja koordinaatio päällekkäisen työn välttämiseksi
Osaamisen vahvistaminen ja jakaminen

	päämäärä: Vahvistetaan mielenterveys- ja riippuvuuksien hoidon laajaa yhteistyötä, tiedonkulkua, asiantuntemusta ja tietoperustaa
	tavoite1: Yhteistyön tavat ovat vahvistuneet ja toimijat sitoutuneita yhteistyöhön
	tavoite2: Vahvistetaan tiedonkulkua asiakkaiden suuntaan
	alatavoite1: Toimijoiden roolit ja tehtävät on sovittu ja selkeät sekä ammattilaisille 
	alatavoite2: 
	alatavoite: Asiakkaat saavat tiedon palveluista helposti
	keino: Toimiva monialainen yhteistyöryhmä
	keino2: Yhteinen tiedonsiirron alusta
	keino3: 
	keino4: Tieto kootaan yhteen paikkaan
	prosessi1: - Kartoitetaan alueen toimijat ja kutsutaan heidät koolle 
-  Luodaan yhteinen käsitys alueen nykytilanteesta ja tarkennetaan yhteisen työskentelyn tavoitteet 
- Tutustutaan toistemme tehtäviin,sovitaan rooleista ja kirjataan ylös roolit ja yhteistyön tavat. 
- Yhteistyöryhmän jäsenet varmistavat, että heidän  omissa organisaatioissaan toiminta kehittyy yhdessä sovittuun suuntaan 

- Testataan yhdessä uusia tapoja tehdä yhteistyötä asiakkaiden kanssa ja osallistetaan asiakkaita kokeiluihin.

Viestitään mahdollisista uusista yhteistyön tavoista ja palveluista.

	prosessi2: 
	prosessi3: 
	prosessi4: 
	tehtavat1: - Yhteistyöryhmän koollekutsuminen (1 krt/ kk)

- Nykytilanteen kartoitus / sovitaan,mitä asioita seurataan

- Sovitaan koordinaatiosta ja vastuista

- Kuvataan ja viestitään uusista toimintatavoista

- Järjestään omissa organisaatiossa toimintatavan käyttöönottoon liittyviä kokeiluja ja arvioidaan niiden onnistumista yhdessä 

	tehtävät2: 
	tehtävät3: 
	tehtävät4: 
	onnistumisen kriteerit2: 
	onnistumisen kriteerit3: 
	onnistumisen kriteerit1: Verkostotoimintaan osallistuminen on aktiivista ja säännöllistä.

Osallistujilla on selkeä käsitys muiden toimijoiden rooleista, tehtävistä ja työnjako on toimijoiden kesken sovittu ja ylöskirjattu

Asiakkaiden kokemus palvelusta paranee.
	onnistumisen kriteerit4: 
	tuotokset1: Toimiva yhteistyörakenne toimijoiden välillä, jota tukee säännölliset tapaamiset. Syntyy uudenlainen tapa toimia ja tarjota palveluita asiakkaille. 
	tuotokset2: 
	tuotokset3: 
	tuotokset4: 
	tulokset2: 
	tulokset1: Yhteistyö on sujuvaa ja päällekkäinen työ vähenee. Asikakkaiden palvelut paranevat 
	tulokset3: 
	tulokset4: 


