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Jyväskylän kaupungin hallinnoiman Keski-Suomen
SOTE 2020 -hankkeen hankepäälliköksi on valittu Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen johtaja YTM
Marja Heikkilä. Hanke toteutetaan ajalla 1.4.2014–
31.10.2016.
Hankkeessa keskitytään palveluprosessien kokonaisuuksien ja johtamisen kehittämiseen, hallintomalliin
tai järjestämistapoihin hanke
ei ota kantaa. Hankkeen
ensimmäisessä vaiheessa
ohjausryhmän nimeämä
työryhmä valmistelee KeskiSuomen näkökulmasta vähintään kaksi vaihtoehtoista
mallia sote-palveluiden tuotannon organisoinnista Itäja Keski-Suomen sotealueella. Keskeistä on sosiaalipalveluiden, terveyspalveluiden ja erikoissairaanhoidon integraation mallintaminen asiakaslähtöisesti.
Sosiaali- ja terveysministeriö
myönsi hankkeelle alkuvuodesta 975 000 euron Kasterahoituksen. Hankkeen kokonaisrahoitus on 1,3 milj.

euroa. Valtionosuuden lisäksi Jyväskylän kaupunki ja
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri ovat sitoutuneet
hankkeeseen 162 500 euron
omavastuuosuuksilla.
Hankkeessa ovat mukana
kaikki Keski-Suomen sairaanhoitopiirin 21 jäsenkuntaa.
Hankkeeseen tullaan rekrytoimaan asiantuntijoita
palveluprosessien kehittämiseen hankkeen tavoitteiden mukaisesti.

Lisätietoja Keski-Suomen
SOTE 2020 -hankkeesta
Marja Heikkilä
hankepäällikkö, 0400 546613
etunimi.sukunimi@jkl.fi

Kosken hallitus päättää johtajan sijaisuuden järjestelyistä toukokuun kokouksessa.
Siihen saakka johtajan sijaisuutta hoitaa Raili Haaki.
Lisätietoja
Raili Haaki, 050 304 6245

Kuva: Elina Paavolainen

Kosken väki onnittelee Marja Heikkilää ja toivottaa
onnea uuteen työhön!
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Sosiaaliasiamies saa eniten yhteydenottoja
toimeentulotuesta, lastensuojelusta ja
vammaispalveluista
Kosken sosiaaliasiamiehille
tuli edellisvuotta enemmän
yhteydenottoja vuonna
2013 Toimeentulotuki, lastensuojelu ja vammaispalvelut ovat olleet eniten esillä yhteydenotoissa kymmenen toimintavuoden aikana.

Tutustu myös:
Neljän
sosiaalialan
osaamiskeskuksen
sosiaaliasiamiesten
kuntakyselyn
koonti

Kolme neljästä asioinnista
ilmensi tyytymättömyyttä
sosiaalipalveluihin. Tyytymättömyys liittyi useimmiten päätöksiin, palvelun
toteuttamiseen, kohteluun
ja itsemääräämisoikeuden
toteutumattomuuteen.
Kohtelu sekä itsemääräämisoikeuskysymykset nousivat esiin etenkin lastensuojeluasioissa.

Toimeentulotuen omien
soveltamisohjeiden käyttö
on yleistä Kosken sosiaaliasiamieskunnissa. Ohjeet
eivät useinkaan ole saatavissa internetissä.
Välitystilien määrässä oli
suuria eroja kuntien kesken,
joskin niiden käyttö oli vähentynyt vuodesta 2010.
Mielenterveyskuntoutujien
asumispalveluja käytettiin
lähes kaikissa sopimuskunnissa. Kunnan valvontakäynnit eivät olleet toteutuneet kaikissa yksiköissä
vuoden 2013 aikana.
Lautakunnat käsittelivät
edellisvuotta vähemmän

oikaisuvaatimuksia. Myös
hallinto-oikeuteen tehtyjen
valitusten määrä väheni vuodesta 2012. Valituksia kuitenkin hyväksyttiin aiempia
vuosia enemmän: hallintooikeus muutti tai palautti
niistä lähes 40 %.
Koske tuottaa sosiaaliasiamiehen palvelut 21:een keskisuomalaiseen kuntaan.
Kosken sosiaaliasiamiehen
selvitys vuodelta 2013 suosituksineen julkaistaan huhtikuun alussa.
Lisätietoja
Eija Hiekka
sosiaaliasiamies
044 265 1080

Kesä-heinäkuussa ajalla 23.6.-24.7. sosiaaliasiamiehen
puhelinaikoina ma–to klo 9–11 numerossa 044 265 1064 sijaistavat
Tanja Hänninen (23.6.-10.7.) ja Sivi Talvensola (14.-24.7.)
Päätoiminen sosiaaliasiamies Eija Hiekka palaa töihin ma 28.7. (puh. 044 265 1080)

vuodelta 2012

Kehittämistoimintaa Sarana-hankkeessa
Sarana-hankkeessa (www.jamk.fi/sarana) on vuodesta 2010 alkaen kehitetty muun muassa moniammatillisen asiakastyön tilannearviotyöskentelyn mallia. Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus on hankkeen yhteistyökumppani ja toimija.
Yksi Sarana-hankkeen tavoitteista on pilotoida moniammatillista tilannearviomallia maakunnan alueella kuntien tarpeista lähtien. Kiertävän lastensuojelun erityissosiaalityöntekijän maksuttoman työparityöskentelyn kautta on pilotoitu mallia Äänekoskella, Kinnulassa ja Toivakassa.
Hanke jatkuu kesäkuun 2014 loppuun
saakka. Mikäli kunnassanne on kiinnostusta kuulla lisää moniammatillisesta tilannearviomallista, tulemme mielellämme kertomaan lisää!
Tanja Hänninen
Kiertävä lastensuojelun
erityissos.tt, 044 265 1064
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Kiertävän lastensuojelun erityissosiaalityöntekijän työapua saatavilla
Kiertävän lastensuojelun
erityissosiaalityöntekijän
Tanja Hännisen työapu on
käytettävissä lastensuojelun
avo-, sijais- ja jälkihuollon
tehtävissä sekä huolto- ja
tapaamisoikeusasioissa,
myös täytäntöönpanosovitteluissa. Kiertävä lastensuo-

Kuva: Hannele Metsäranta

jelun erityistyöntekijä voi
toimia kunnan työntekijän
työparina tai osana laajempaa työryhmää.
Työapua on tarjolla myös
esimerkiksi konsultaatiotarpeisiin, asiakirjayhteenvetojen laadintaan, uusien työntekijöiden käytännönläheiseen ja työnohjaukselliseen
lastensuojelutyön perehdyttämiseen, yhteistyötahojen
koulutukseen (mm. lastensuojelun perustehtävästä ja
yhteistyökäytännöistä pai-

kallisessa verkostossa).
Työapua on saatavissa
myös sosiaalityön tukemiseen huolto- ja tapaamisoikeusasioissa: sovittelut,
olosuhdeselvitykset, täytäntöönpanosovittelu työparina tai itsenäisesti.
Tanja Hänninen
Kiertävä lastensuojelun
erityissosiaalityöntekijä
044 265 1064
etunimi.sukunimi@koske.fi

Sijoitettujen ja
huostaanotettujen
lasten
vanhempia

VOIKUKKIA-ryhmätoimintaa Keski-Suomessa

voidaan tukea

Keski-Suomen alueella
järjestetään sijoitettujen ja
huostaanotettujen lasten
vanhemmille suunnattu
VOIKUKKIA-vertaistukiryhmä. Jyväskylän kaupunki järjestää ryhmän jyväskyläläisten lasten vanhemmille syksyllä 2014.
Mikäli tilaa ryhmässä on,
voidaan ryhmään ottaa
muistakin kunnista sijoitettujen lasten vanhempia.

vertaisryhmä-

VOIKUKKIA-vertaistukiryhmätoiminnan aloittamiseksi järjestetään 14.4.2014
suunnittelukokous pohjoisen Keski-Suomen kuntien
kesken Äänekosken kau-

pungintalolla. Kokouksessa
on tavoitteena pohtia mahdollisuuksia ryhmätoiminnan aloittamiseen pohjoisessa Keski-Suomessa. Mikäli kunnissa herää kiinnostusta vastaavanlaisen kokouksen järjestämiseen, voi
yhteyttä ottaa VOIKUKKIA-aluekoordinaattoriin
Tanja Hänniseen.
VOIKUKKIA-vertaistukiryhmä on suljettu vanhempainryhmä, joka kokoontuu
noin 10 kertaa. Ryhmään
mahtuu kerrallaan korkeintaan 8 vanhempaa. Ryhmää
ohjaa VOIKUKKIAvertaistukiryhmän ohjaajan

koulutuksen omaavat ammattilaiset ja vertaisohjaaja.
Ryhmä on osallistujille
maksuton.
Lisätietoa toiminnasta:
www.voikukkia.fi
Tanja Hänninen
VOIKUKKIAaluekoordinaattori /
Kiertävä lastensuojelun
erityissosiaalityöntekijä
044 265 1064
etunimi.sukunimi@koske.fi

VOIKUKKIAtoiminnalla.
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Vanhuspalvelulain toimeenpano etenee
Keski-Suomessa
Vanhuspalvelulain toimeenpanoa tukeva Oma
tupa, oma lupa -kotona
asuvan ikääntyvän itsemääräämisoikeuden tukeminen
palveluilla -hanke käynnistyi 1.7.2013. Siinä on mukana 21 kuntaa KeskiSuomesta.

ROMKOhankkeessa
etsitään
uudenlaisia
toimintatapoja
nuorisotakuun

Hankkeessa on työstetty
yhtenäistä runkoa palvelutarpeenarviointeihin vanhuspalveluissa. Keskeistä
on ollut asiakkaan oman
tahdon, voimavarojen ja
tottumusten saaminen näkyväksi sekä huomioiduksi
asiakkaan toimintakyvyn
ylläpitämisessä ja hänen
tarvitsemiensa palveluiden
suunnittelussa. Lisäksi on
aloitettu kotihoidon palveluihin pääsyn kriteerien
yhtenäistäminen.

Syksyllä 2014 toteutettiin
selvitys muistiongelmaisten
tukemisen malleista Suomessa. Selvitystä hyödynnetään ”muistisairaan hoitopolun optimimallin”
työstämisessä.
Keski-Suomen vanhuspalveluiden esimiehille toteutettiin osaamiskartoituskysely, jonka tulosten pohjalta toteutetaan valmennuskokonaisuus osallistavan johtamisen menetelmistä. Osana valmennusta
työstetään henkilökuntaa
osallistavin menetelmin lain
edellyttämiä omavalvontasuunnitelmia.
Lisäksi on sovittu maakunnan yhtenäiset käytännöt
lain edellyttämästä jonotusaikojen julkaisusta sekä

ikääntyneen henkilön palvelutarpeen ilmoittamisesta.
Hankkeessa on pilotoitu
ikäihmisten foorumia, joka
on ikääntyvien, poliittisten
päättäjien ja virkamiesten
yhteistyömuoto. Foorumissa edellä mainitut tahot
kokoontuvat tasavertaisina
keskustelemaan sovitusta
teemasta.
Hankkeen toiminta jatkuu
31.10.2014 saakka.
Lisätietoja nettisivuilta:
http://www.jyvaskyla.fi/
hallinto/
hankkeet_ja_strategiat/
perusturvapalvelut/
omatupa

toteuttamiseen

Kohtaatko työssäsi rahapeliongelmia? Tule mukaan oppimisverkostoon
Verkosto on avoin kaikille, jotka käytännön hoito- tai asiakastyössä kohtaavat ongelmallisesti pelaavia ja heidän läheisiään. Verkoston tavoitteena on jakaa käytännön kokemuksia, menetelmiä ja tietoa. Verkosto toimii Innokylässä ja se kokoontuu kaksi kertaa vuodessa eri puolella Suomea. Verkostoa koordinoi suunnittelija Minna Kesänen (Koske/
THL) ja sosiaalityöntekijä Anne-Maria Perttula (Sovatek).
Olet lämpimästi tervetullut mukaan!
Tästä linkistä voit liittyä mukaan verkostoon:
https://www.innokyla.fi/web/verkosto666049
Lisätietoja
Minna Kesänen
suunnittelija/Kuntatuki rahapelihaittojen ehkäisyssä ja hoidossa
040 5011042
minna.kesanen@koske.fi
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Koske ottaa vastaan koulutustoiveita
Mikäli arkisen työn ajankohtaisiin tarpeisiin vastaavaa täydennyskoulutusta ei tunnu muualta löytyvän, ota arkailematta yhteyttä Kosken väkeen. Meille voit kertoa keskeneräisiäkin ideoita ja toiveita.

Rakennetaan yhdessä toimivia
täydennyskoulutuspäiviä!
Ota yhteyttä:
Sivi Talvensola
suunnittelija
0400 904 663
etunimi.sukunimi@koske.fi

Kuva: Saaga Talvensola

Kosken kotisivut uudistuivat!

Tulleiden
toiveiden

Klikkaa osoitteeseen

pohjalta

koskeverkko.fi

Koskessa
suunnitellaan
perhetyön
koulutus-

Koske mukana romanien koulutustason
nostamisen esiselvityksessä
Jyväskylän seudulla maaliskuussa alkaneessa ROMKO-esiselvityksessä kartoitetaan, millaiset tukitoimet
edistävät ja estävät romaninuorten kouluttautumista
ja työllistymistä. Koska
romanikulttuurissa perheen
merkitys korostuu, asiaa
tarkastellaan yksilöiden
lisäksi perheen näkökulmasta. Perheen merkitystä
ei ole aiemmissa hankkeissa
huomioitu tarvittavassa
laajuudessa. Lisäksi hankkeessa valmistellaan romanityön erityisosaamisyksi-

kön pilotointia KeskiSuomessa.
Esiselvitys toteutetaan Jyväskylän kaupungin ja Keski-Suomen sosiaalialan
osaamiskeskuksen yhteistyönä. Romanien koulutuksen esteitä ja tuen tarpeita
selvitetään Jyväskylän kaupungin toteuttamalla haastattelututkimuksella. Koske
selvittää romaniasioihin
erikoistuneen osaamiskeskuksen roolia ja tehtäviä
romaniväestön integroitumisen tukemisessa.

Esiselvityksen pohjalta toimintaa suunnitellaan jatkettavan ESR-rahoituksen
avulla vuoteen 2020 saakka
yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa.
ESR-rahoituksella 17.3.30.11.14 toteutettavaa esiselvitystä hallinnoi Jyväskylän kaupunki.
Lisätietoja:
Raili Haaki
johtajan sijainen
050 304 6245
etunimi.sukunimi@koske.fi

kokonaisuutta
syksylle 2014

keski-suomen sosiaalialan osaamiskeskus
osoite
matarankatu 4, 1. krs
40100 jyväskylä

Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus eli Koske on sosiaalialan osaamista vahvistava
ja kehittävä maakunnallinen organisaatio ja verkosto. Kosken työyhteisö muodostuu
osaamiskeskuksen henkilöstön lisäksi eri hankkeiden ja organisaatioiden kehittäjistä.
Koske on yksi maamme yhdeksästä sosiaalialan osaamiskeskuksesta. Sosiaalialan osaa-

Sähköposti:

etunimi.sukunimi@koske.fi

miskeskusten lainmukaiset tehtävät ovat sosiaalialalla tarvittavan asiantuntemuksen ja
erityispalvelujen kehittäminen sekä yhteydenpito koulutuksen, käytännön ja tutkimuksen
välillä.

YHTEYSTIEDOT:
Löydät meidät myös:
koskeverkko.fi

Anna
palautetta
tiedotteesta!

Raili Haaki, johtajan sijainen, 050 304 6245
Eija Hiekka, sosiaaliasiamies, 044 265 1080
Tanja Hänninen, kiertävä lastensuojelun erityissosiaalityöntekijä, 044 265 1064
Minna Kesänen, suunnittelija/Kuntatuki rahapelihaittojen ehkäisyssä ja hoidossa,
040 501 1042
Tuulikki Koljonen, konsultoiva erityislastentarhanopettaja, 040 502 9300
Tuula-Leena Raiski, koulutuspäällikkö/Osaamisen kehittäminen rahapelihaittojen ehkäisyssä ja
hoidossa, 040 717 4072
Sivi Talvensola, suunnittelija, 0400 904 663
Marja Heikkilä, johtaja (työlomalla 1.4.2014 - 31.10.2016)

Tulevia tapahtumia
Huhtikuu
7.4. Varhaiskasvatuksen työkokous
9.4. K-S sote-huollon koulutus- ja tutkimusyhteistyöryhmä
29.4. Vammaistyöryhmän kokous
Toukokuu
12.5. Keski-Suomen lastensuojelutyöryhmä
22.5. Kosken hallituksen kokous
Kesäkuu
10.6. Koulujen sosiaalityön työkokous

Missähän mun pitikään
olla? Onneksi voin tarkistaa asian Koskeverkon
tapahtumakalenterista!

Syyskuu
8.9. Vammaispalveluiden sosiaalityön ja kuntoutusohjauksen työkokous
18.9. Vanhustyön työryhmän kokous

Kuva: Apelliviesti/Helena Koljonen

