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VUODEN 2017 KYSYMYKSIÄ

 Sote- ja maakuntauudistus on edennyt 

pidemmälle kuin koskaan ennen mutta ei ole 

vielä lakiin kirjoitettu. HE sote-

järjestämislaista eduskunnassa. 

 Kosken rooli ja paikka uudistajana ja 

uudistuksen kohteena

 VO säilyy vuoden 2016 tasolla

 ”Rakenteellista kehittämistä” ei toteuteta, 

vaan voidaan keskittyä maakunnan 

kehittämiseen ja yhteistyöhön yhteistyöalueella



VALTIOVARAINVALIOKUNNAN LAUSUMA VO:N 

PALAUTUKSEN YHTEYDESSÄ

”Valiokunta korostaa sosiaalialan osaamiskeskusten osaamista ja 

merkitystä sote-uudistuksessa, jossa palvelujärjestelmän 

muutospaineet ovat poikkeuksellisen suuret. Tarvitaan tutkittua 

tietoa mm. palveluiden vaikuttavuudesta, palvelutarpeen 

arvioinnista sekä palveluiden kustannustehokkaasta 

järjestämisestä. Osaamiskeskukset ovat mukana myös hallituksen 

kärkihankkeiden valmistelussa ja toteutuksessa. 

Valiokunnan mielestä sosiaalitieteellisellä tutkimuksella tulee olla 

samanlaiset mahdollisuudet valtion tutkimusrahoitukseen kuin 

terveyden tutkimuksella nykyisin on. Asia on ratkaistava sote-

uudistuksen yhteydessä, kuten myös se, miten 

osaamiskeskusverkoston toimintamahdollisuudet turvataan.”



SOTE-VALMISTELUN MAAKUNNALLINEN 

ORGANISOITUMINEN
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Maakuntauudistuksen aikataulu

Esivalmistelu

Lainsäädäntö voimaan

/maakuntien väliaikaiset

valmisteluelimet
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2016 2017 2018 2019
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Lisätiedot
http://alueuudistus.fi

@ks2019
#sote #maakunta2019 #maakuntauudistus #sote2019

@thpoysti

www.ks2019.fi

http://alueuudistus.fi/
http://www.ks2019.fi/


KOSKEN TOIMINTA

1. Osaamiskeskuksen perustyö

2. Palvelutoiminta

3. Hanketyö



KOSKEN ARVOT

Avoimuus, luotettavuus ja yhdenvertaisuus

KOSKEN PERUSTEHTÄVÄ
Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus on 

maakunnallinen, vakiintunut, joustava ja 

arvostettu kehittämisyhteisö ammattilaisille ja 

muille toimijoille.
1. Tuemme sosiaalialan pitkäjänteistä kehittämistyötä

2. Kokoamme, yhdistämme ja välitämme sosiaalialan 

tieteellistä ja kokemuksellista tietoa

3. Vahvistamme ammattitaitoa sosiaalialalla



1. KOSKEN PERUSTOIMINTA 

Osaamiskeskustyö
 Maakunnallisen kehittämisrakenteen 

edistämistyö
• Toimiminen sote- ja maakuntauudistuksen tutkimus-

koulutus- ja kehittämistyöryhmässä

• Toimiminen Keski-Suomen hyvinvoinnin 
osaamiskeskittymässä, KeHO:ssa

• Toimiminen mahdollisen lasten ja perheiden  osaamis-
ja tukikeskuksen käynnistämiseksi

 Sosiaalihuollon rakenteen uudistaminen ja lakien 
toimeenpanon tuki ja vaikutusten seuranta
• Hankkeitten kautta (Pro Sos ja Kansa-Koulu)

• Järjestämällä koulutusta

• Osallistumalla ja vaikuttamalla sote-uudistuksen 
toteutukseen 



…KOSKEN PERUSTOIMINTAA

 Sosiaalipoliittinen toiminta sosiaalisen 
hyvinvoinnin edistämiseksi ja eriarvoistumisen 
vähentämiseksi
• Paljon palveluja tarvitsevat ihmiset – tiedon tuotanto –

järjestelmän korjaaminen
o Mm. Cafe Social

• Sosiaalinen hyvinvointi, yksinäisyyden ja 
turvattomuuden taklaaminen 

 Viestintä
• Avoin, vuorovaikutteinen tiedonkulku!

• Nettisivut www.koskeverkko.fi

• Facebook- WANTED sosiaalialan positiivinen 
ammattilainen 

• Raportteja, tutkimuksia -sarjat, muita selvityksiä

http://www.koskeverkko.fi/


…KOSKEN PERUSTOIMINTAA

 Työryhmät

 Työkokoukset

 (Nopeatkin) koordinointi-, kehitys- ja 

selvitystehtävät

 Hankesuunnittelu, yhteiskehittäminen

 Verkostoiminen

 Alan ammattilaisten hereillä pitäminen



2. PALVELUTOIMINTA

 Sosiaaliasiamiehen palvelut kaikkiin Keski-

Suomen 23 kuntaan

 Kiertävä lastensuojelun 

erityissosiaalityöntekijä

 Konsultoiva varhaiserityisopettaja

 Lastensuojelun moniammatillinen 

asiantuntijaryhmä – menossa KeHO:n 

innovaatiolaboratorioon

 Lastensuojelun edunvalvonta

 Konsultointi ja koulutus



3. KEHITTÄMIS- JA HANKETOIMINTA 

2017
 Käynnissä, Koske (osa)toteuttajana / yhteistyökumppanina

• Osaamisen kehittäminen ja kuntatuki rahapelihaittojen ehkäisyssä 

ja hoidossa

• PRO SOS – Uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa (2016–

2018)

• Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano Kansa-koulu 

(2015-2017)

• Rainer-hanke (2015-2018)

• LAPE/ Romani lasten, nuorten ja perheiden selvitys 2017/1

• Yhdessä ei olla yksin – Keski-Suomen hyvinvointiyhteistyöhanke 

(2017-19)

o Projektikehittäjät Meeri Jaatinen ja Sirpa Pekkarinen aloittavat 3.4.2017

• PROMEQ – Osallistava hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen (2016-

19)

o Yhteistyössä JY:n kanssa



KIITOS!


