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22 pelastuslaitosta



Visio
sote ja pela

Pelastustoimen uudistuksen tavoitteena on, että ihmisten ja 
yhteisöjen sekä koko yhteiskunnan turvallisuus paranee.
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Sote-uudistuksen aikataulu 2020–2022

2020 2021 2022 2023
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eduskuntaan

12/2020

Lakien 

voimaan tulo

Väliaikais-

hallinto 

Maakunta-

vaalit

alkuvuosi 

2022

Sote-

maakunta-

valtuustojen

toimikausi

alkaa 3/2022

Sote-

maakunnille 

siirtyvät 

tehtävät

1.1.2023

HE-valmistelu
Lausunto-

kierros

Eduskunta-

käsittely
Väliaikaishallinto

Sote-maakuntavaltuusto

HUS-maakuntayhtymä

Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelman kehittämishankkeet 2020–2022

Rakenneuudistusta koskevat kehittämishankkeet 2020–2021

Muut kehittämishankkeet 2020–2022

Sote-100

Avustuspäätökset 6/2020 –



Keski-Suomen sote-uudistus

Monesta hyvästä yhdeksi parhaista –hankekokonaisuus

- Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus 

- Rakenneuudistusta tukeva alueellinen valmistelu 



• Akuutti lastensuojelun työparituki

• Lapsiperheoikeudelliset palvelut, 

maakunnallinen yksikkö

• Psykososiaalisen tuen ja hoidon 

työmenetelmien kehittäminen, IPC-

koulutus (Interpersonal councelling)

• Lapsiperhepalveluiden 

yhteensovittaminen 

perhekeskustoimintamallin 

mukaisesti

• Maakunnallinen virtuaali- sote-keskus

• Moniammatillisen tiimityömallin jalkauttaminen

• Asiakkuus-segmentointi, Suuntima-pilotti

• 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

Tulevaisuuden 
sote-keskus

Vastaanotto-
palvelujen 
saatavuus

Lapset, 
nuoret ja 
perheet

Palveluketjut

- Diabetes

-Mielenterveys-
ja päihdepalvelut

-Palliatiivinen- ja 
saattohoito

Aster, asiakas- ja 

potilastietojärjestelmä

Rakenneuudistusta tukeva

alueellinen valmistelu

Periaatteet

• Panostus varhaisen vaiheen palveluihin

• Hoidon- ja palvelutarpeen arviointi

• Moniammatillisuus ja 

tarkoituksenmukainen työnjako

• Palvelumuotoilu

• Saatavuus ja jatkuvuus

• Palvelujen yhteensovittaminen

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus 

Vastuu omasta terveydestä, 

hyvinvoinnista ja 

omahoidosta lisääntyy



Miten jatketaan?
Nykyisten toimijoiden tarpeiden pohjalta

2022 Tiedolla johtaminen, digitalisaation hyödyntäminen, 
uudenlainen asiakaslähtöisyys:
Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus hahmottuu

2021 Syvennetään ja laajennetaan sosiaali- ja 
terveyskeskuksen tehtäviä: Kustannusvaikuttavuutta ja 
asukkaiden perehdyttämistä

2020 Akuutit kehittämistarpeet ja kustannusten hillitseminen: 
hoitoon pääsy ja jonojen purkaminen



Paku-hankkeen yhtymäpinnat

• Tehdyn kehittämistyön ja materiaalien hyödyntäminen

• Tunnistettuihin kehittämistarpeisiin tarttuminen
• Palveluohjauksellinen työote, ennakoiva ja valmisteleva työ, varhainen tuki

• Sosiaalihuollon sähköisen asioinnin kehittäminen

• Ammattilaisten ja asukkaiden sähköisen asioinnin osaamisen vahvistaminen

• Hyödynnetään: Vertaisohjaajat, kokemusasiantuntijat, järjestöt

• Tiedonsiirto, palvelutarpeen arviointi, ohjautumisprosessit, työnjaon selkeyttäminen

• Palvelu-/sosiaaliohjaus ja sosiaalityö sote-keskuksissa

• Asiakkuussegmentointi ja asiakkuuspolut (Suuntima-pilotti)

• Omatoimiasiakkuuksien digitaaliset asiakkuuspolut

• Enemmän tukea tarvitseville tarpeen mukainen tuki (esim. omatyöntekijä)

• Järjestöjen rooli sote-keskuksissa

• Jos työkykyohjelmasta myönteinen rahoituspäätös, tiivis hankeyhteistyö



Viestintä

• Verkkosivut jyvaskyla.fi/sote-uudistus
• Uutiset

• Blogi: jyvaskyla.fi/blogit/keski-suomen-sote-uudistus

• Seuraa somessa
• Facebook: Keski-Suomen sote-uudistus

• Twitter: Sotekeskisuomi

• Instagram: Keski-Suomen sote-uudistus

https://www.jyvaskyla.fi/hankkeet/keski-suomen-sote-uudistus
https://www.jyvaskyla.fi/blogit/keski-suomen-sote-uudistus
https://www.facebook.com/keskisuomensoteuudistus.fi
https://twitter.com/sotekeskisuomi
https://www.instagram.com/keskisuomensoteuudistus/


Yhteystiedot

Tulevaisuuden sote-keskus
• Tiina Koponen, ohjelmapäällikkö, p. 050 311 8075, 

tiina.koponen@jyvaskyla.fi

• Nurmivaara Sari, projektipäällikkö; Palveluiden saatavuus, p. 
050 311 8285, sari.nurmivaara@jyvaskyla.fi

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

• Hämäläinen Hanna, projektipäällikkö; Lapset, nuoret ja perheet, 
p. 050 311 8684, hanna.k.hamalainen@jyvaskyla.fi

• Erkkilä Marika, projektityöntekijä; Lapset, nuoret ja perheet, p. 
050 311 8689, marika.erkkila@jyvaskyla.fi

• Rantamäki Mari, projektipäällikkö; Palveluketjut, p. 050 311 
8609, mari.rantamaki@jyvaskyla.fi

• Kivelä Miina-Maria, projektityöntekijä; Palveluketjut, p. 050 454 
7873, miina-maria.kivela@jyvaskyla.fi

Rakennehanke
• Palola Mikael, hankejohtaja, p. 050 312 5276, mikael.palola@jyvaskyla.fi

• Porrasmaa Jari, digijohtaja, p. 044 307 1561, jari.porrasmaa@ksshp.fi

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

• Peränen Nina, projektipäällikkö; Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, 
p. 050 312 5428, nina.peranen@jyvaskyla.fi

• Lemmetty Kaisa, projektipäällikkö; Asiakkuuksien hallinta, p. 050 598 
4973, kaisa.lemmetty@jyvaskyla.fi

• Autio Katrianna, projektipäällikkö; Omaolopalvelut, sähköinen asiointi ja 
etähoiva, p. 050 349 4512, katrianna.autio@jyvaskyla.fi

• Koponen Sanna-Riikka, viestintäasiantuntija, p. 050 598 8481,
sanna-riikka.koponen@jyvaskyla.fi

• Kaakkomäki Sari, projektikoordinaattori, p. 050 598 893, 
sari.kaakkomaki@jyvaskyla.fi
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