Monesta hyvästä yhdeksi
parhaista
Sote-uudistus Keski-Suomessa 2020-2022
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Tulevaisuuden sote-keskus-ohjelman tavoitteet
1.

Palveluiden yhdenvertaisen saatavuuden,
oikea-aikaisuuden ja jatkuvuuden
parantaminen

2.

Toiminnan painotuksen siirtäminen
raskaista palveluista

3.

Ehkäisevään ja ennakoivaan työhön

4.

Palveluiden laadun ja vaikuttavuuden
parantaminen

5.

Palveluiden monialaisuuden ja yhteen
toimivuuden varmistaminen

6.

Kustannusten nousun hillitseminen.

Monesta hyvästä yhdeksi parhaistaKeski-Suomen sote-uudistus
Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus –hanke
• Tavoitteena on kehittää laaja-alainen sosiaali- ja terveyskeskus, josta
ihminen saa palvelunsa sujuvasti ja avun yksilöllisiin tarpeisiin
• Keski-Suomen osakokonaisuudet:
1) vastaanottopalvelujen toimintaa ja saatavuutta parannetaan: etävastaanotto- ja
konsultaatiopalveluita, itsehoito- ja palvelutarpeenarvioinnin menetelmiä
2) perustason ja erikoistason läpäisevien palvelu- ja hoitoketjujen
yhdenmukaistaminen
3) lasten, nuorten ja perheiden palveluiden yhteensovittaminen osaksi sotekeskusta

Monesta hyvästä yhdeksi parhaistaKeski-Suomen sote-uudistus
Rakenneuudistusta tukeva alueellinen valmistelu
• Hankkeessa vahvistetaan maakunnan nykyisten sosiaali- ja
terveyspalveluiden järjestämisvastuullisten organisaatioiden keskinäistä
yhteistyötä
• Hankkeen keskiössä on asiakas- ja potilastietojärjestelmän sekä
etäpalveluiden käyttöönoton valmistelu
• Tavoitteena on lisätä alueen asukkaiden yhdenvertaisuutta palvelun
saannissa ja vähentää alueellisia hyvinvointi- ja terveyseroja
• Järjestämistoiminnan yhteistyön tiivistämisellä ja kehittämisellä
valmistaudutaan samalla sote-palveluiden järjestämisvastuun siirtoon
perustettavalle maakunnalle

Tulevaisuuden
sote-keskus
(8/2020-12/2022)

Rakenneuudistus
(8/2020-11/2021)

• Ohjelmajohtaja Tiina Koponen

• Hankejohtaja Mikael Palola

• Vastaanottopalveluiden saatavuuden
ja laadun parantaminen
- Sari Nurmivaara ja Emilia Nygren

• Järjestöt ja osallisuus

• Palveluketjujen yhtenäistäminen ja
yhtenäistämisprosessin konseptointi
- Mari Rantamäki ja Miina-Maria Kivelä
• Lasten ja perheiden palveluiden
integroiminen osaksi tulevaisuuden
sote keskusta
- Hanna Hämäläinen ja Marika Erkkilä

- Anne Astikainen
• Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
- Nina Peränen
• Toimintatapojen ja –prosessien
uudistaminen ja yhtenäistäminen
digitaalisten välineiden avulla
- Kaisa Lemmetty
- Katrianna Autio
- Jari Porrasmaa (50 %)

Lisäksi viestintäasiantuntija Sanna-Riikka Koponen ja projektikoordinaattori Sari Kaakkomäki

Lasten, nuorten ja perheiden
palvelut osana sote-keskuksen
palveluita
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Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma

Keski-Suomen lasten,
nuorten ja perheiden
parhaaksi- loppuraportti:
https://www.jyvaskyla.fi/si
tes/default/files/atoms/file
s/kslape_loppuraportti.pdf
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Tulevaisuuden sote-keskus-ohjelma

Lastensuojelun erillisrahoitus
LUMO-hanke (Koske)
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KESKI-SUOMI: Lasten, nuorten ja perheiden
palveluiden kehittäminen 2020-2022
• Perhekeskustoiminnan juurruttaminen ja levittäminen
• Palvelupolkujen yhtenäistäminen, erityisesti MT- ja PH-polut,
eroauttaminen, parisuhde- ja perheväkivalta

• Monialaiset tiimit perhe- ja sote-keskuksiin
• SISOTE-yhteiskehittäminen
• Sosiaalihuoltolain mukaisten palveluiden vahvistaminen
• Maakunnallisen perheoikeudellisen yksikön perustamisen
valmistelu
• Lastensuojelun sosiaalityön laadun vahvistaminen (työparityö)
• Lapset puheeksi- ja IPC-menetelmän kouluttaminen,
levittäminen ja juurruttaminen
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Perhekeskustoimintamallin
jatkokehittäminen ja juurruttaminen
1. Vahvistetaan perhekeskustehtäviä tuottavia toimintoja ja palveluita
kunnissa ja yhteistoiminta-alueilla

•
•
•
•

Varhaista tukea, hoitoa ja kuntoutusta
Kohtaamispaikkatoiminnan jatkokehittäminen
parisuhde- ja eroauttaminen
seurustelu-, lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyn ja auttamisen
toimintamallien käyttöönotto

2. Perhekeskusyhdyshenkilöverkoston toiminnan jatkamisen tukeminen
3. Monialaiset (arviointi)tiimit perhekeskustoimintamalliin liittyen
• Tiivis linkitys muuhun sote-keskuskehittämiseen

Sote-uudistuksessa painopiste varhaisen vaiheen palveluissa (mm.
varhaiskasvatus, neuvola, sosiaalihuolto-yhteistyössä) ja palveluiden
saatavuudessa ja saavutettavuudessa

Perhekeskustoiminnan
integroiminen sotekeskukseen

Sote-järjestämislakiluonnos s. 541
https://api.hankeikkuna.fi/asiakirjat/165db659-8cf1-49b4-b33d-c2cd7a4390bf/38b5aa55-7f81-4639-b8364cdbd1858c45/MUISTIO_20200615062911.pdf

Asiakkaiden palvelujen yhteensovittaminen 10 §

• ”Sote-maakunnan olisi huolehdittava siitä, että erilaisia palveluja
tarvitsevan ja käyttävän henkilön palvelut muodostavat tarpeen
mukaisen ja keskenään yhteen sovitetun kokonaisuuden.

Perhekeskustoiminta

• Yhteistyö on erityisen tarpeellista
• terveydenhuollossa perustason ja erityistason palveluntuottajien ja
• vastaavasti sosiaalipalveluissa lähipalvelujen ja erikoistuneempien
palvelujen välillä.
• Sosiaalihuollon osalta on erityisen tärkeää varmistaa
sosiaalipalvelujen yhteen toimivuus kunnan palvelutuotannon, kuten
koulujen, varhaiskasvatuksen ja työllisyyspalvelujen kanssa.

KANSALLISET
TAVOITTEET
Lasten, nuorten ja
perheiden matalan
kynnyksen tukipalveluja
sekä varhaisen tuen ja
hoidon saatavuutta
varhaiskasvatuksen ja
perusopetuksen yhteydessä
vahvistetaan yhteistyössä
Tulevaisuuden sosiaali- ja
terveyskeskuksen kanssa
yli hallinnonrajojen.

Myös oppilas- ja
opiskeluhuollon palveluiden
kehittäminen, mukaan
lukien yhteisöllinen
opiskeluhuolto hyötyy
tiiviistä yhteistyöstä muiden
perustason palveluiden
kanssa.

SISOTE-yhteiskehittäminen
• Oppilashuollon ja sote-palveluiden
yhdyspinnan toiminnot ja yhteiset
toimintamallit

• Yhteisten, hyväksi havaittujen ja
vaikuttavien toimintamallien
levittäminen yhteistyössä
muiden toimijoiden kanssa.
Toimenpiteet tarkentuvat
kuntatoimijoiden kuulemisen jälkeen

Hyvät
käytännöt ja
toimintamallit?
Koulutustarpeet
?

Sosiaalihuollon mukaisten palveluiden
vahvistaminen
KANSALLISET
TAVOITTEET
Tavoitteena on nopea ja
varhainen tuki perheille.

Tätä toteutetaan mm.
kehittämällä perhe- ja
eroneuvontaa,
parisuhdetyötä,
vanhemmuuden tukea sekä
sosiaalihuoltolain mukaisia
perheiden
ennaltaehkäiseviä
palveluita.
Tiivistetään
systemaattisesti
sosiaalipalvelujen,
neuvolan ja
varhaiskasvatuksen
yhteistyötä. Kehitetään
palveluohjausta.

• Sosiaalihuoltolain mukaisten
palveluiden vahvistaminen: mm.
sosiaaliohjaus, kotipalvelu ja perhetyö
• Palvelutarpeen arvioinnin laadun
vahvistaminen ja yhdenmukaistaminen
• Perhetyön käsitteen, sisällön ja toiminnan
yhdenmukaistaminen
• Varhaisen tuen palveluiden saatavuuden
parantaminen

Toimenpiteet tarkentuvat
kuntatoimijoiden kuulemisen jälkeen

Maakunnallisen perheoikeudellisen yksikön perustamisen
valmistelu
• Tavoitteena v.2021 alustaan alkaen maakunnallinen POP-yksikkö
• Johtaja lastenvalvoja Mirja Laitinen (JKL) tekee valmistelutyötä 50 %
(9-12/20)
Lastensuojelun sosiaalityön laadun vahvistaminen (työparityö)
• Hankkeen kautta palkataan kaksi sosiaalityöntekijää
kuntatyöntekijöiden tueksi pääasiassa lastensuojelun
erityiskysymyksiin
• Tavoitteena parantaa lastensuojelun sosiaalityön oikea-aikaista
tukea ja laatua sekä tukea työntekijöitä erityiskysymyksissä
• Koske yhteistyökumppani

Kansallisesti vaikuttavien, yhteisten työmenetelmien
käyttöön otto
Lapset puheeksi – menetelmä
• Tavoitteena on lapsen arkipäivän sujuminen mahdollisimman hyvin
eri ympäristöissä
• Valikoitunut LAPE-kaudella Keski-Suomessa maakuntaan
levitettäväksi, vaikuttavaksi menetelmäksi
• Keski-Suomeen nimetty Lapset puheeksi – menetelmän käyttöä
koordinoiva ohjausryhmä, puheenjohtaja Merja Pihlajasaari / JKL
• LP käytössä mm. Jyväskylä, Laukaa, Saarikan kunnat, Wiitaunioni,
Äänekoski,
• LP-menetelmän levittäminen jatkuu maakunnallisesti (mm.
koulutukset, juurruttamisen tuki)
16.9.2020

Kansallisesti vaikuttavien, yhteisten työmenetelmien
käyttöön otto
IPC = interpersonal counselling = interpersoonallinen ohjanta
• Kuuden tapaamiskerran lyhytinterventio nuorten lievään, enintään
keskivaikeaan masennukseen
• Perustuu vaikuttavaksi osoitettuun interpersoonalliseen terapiaan (IPT-A),
josta se on lyhytversio
• Tavoitteena levittää vaiheittain IPC-menetelmää koulu- ja opiskeluhuollossa
• Vastuu- ja kouluttajatahona KYS/ NMOK (Nuorten mielenterveyden
osaamiskeskustiimi)
• Koulutus v.2020-2022 aikana
• Keski-Suomen 1.koulutus 3.-4.12.2020 (40 hlöä)
16.9.2020

Kommentteja ja keskustelua

16.9.2020

Yhteystiedot:
Hanna Hämäläinen
projektipäällikkö,
Lasten, nuorten ja perheiden palvelut

Marika Erkkilä
projektityöntekijä
Lasten, nuorten ja perheiden palvelut

Keski-Suomen sote-uudistus
Ailakinkatu 17, 1. krs.
40100 Jyväskylä
Puh. 014 2669692, 0503118684
hanna.k.hamalainen(a)jyvaskyla.fi

Keski-Suomen sote-uudistus
Ailakinkatu 17, 1. krs.
40100 Jyväskylä
Puh. 014 2669694, 0503118689
marika.erkkila(a)jyvaskyla.fi

https://www.jyvaskyla.fi/hankkeet/sote-uudistus
Facebook: Keski-Suomen sote-uudistus
Instagram: Keskisuomensoteuudistus
Twitter: @sotekeskisuomi
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