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Keski-Suomen mielenterveys - ja päihdepalvelujen ohjausryhmä /SoTe 2020 

 
Aika 17.8.2016 klo 13 - 16 

  
Paikka Keskussairaalantie 19, Caterina kabinetti 1 ja 2 

 

Osallistujat  
-S shp    poissa 

-S shp  
Vesa Kataja, johtaja ylilääkäri K-S shp    

-S shp   poissa    
-Kari, vastuualueen johtaja, yl K-S shp  

-S shp      
Sirkka Keikkala, palvelualueen johtaja, Jyväskylän kaupunki   poissa   
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-S shp    poissa 

-S shp    poissa 
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-S shp 
sylilääkäri Jyväskylän kaupunki   poissa  

- Kolu, toimitusjohtaja Seututerveyskeskus    poissa  
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   poissa 

   
– ja mt palvelujohtaja Wiitaunioni  

Heikki Pokkinen, kuntoutuspäällikkö Sovatek - säätiö  
Pirjo-Riitta Viinikka, toiminnanjohtaja, Keski-Suomen mielenterveysomaiset FinFami   

-S shp  

 
Keski-Suomen SOTE 2020- hankkeen edustajat ja asiantuntijat:  

Marja Heikkilä, hankepäällikkö Keski-Suomen SOTE 2020-hanke    
-S shp    poissa  

-Laukkala, asiantuntijalääkäri K-S shp  
- ja päihdep. johtaja Äänekosken kaupunki  poissa 

   poissa  

 
  poissa   

ala, palveluesimies,  Jyväskylän kaupunki    
Aila Pikkarainen tutkija, THM, KM, Jyväskylän Ammattikorkeakoulu   poissa  

kokouksessa asiantuntijana kutsuttuna: 
 Tuija Koivisto, Keski-Suomen Sote 2020-hanke       poissa 

 Jani Korpela, kehittäjäosastonhoitaja, K-S shp 
 Ulla Kuittu, palvelujohtaja, Jyväskylän kaupunki   poissa  
 Seija Kinnunen, Jyväskylän kaupunki    poissa 

-Suomen SOTE 2020- hanke   poissa  
Vuokko Hiljanen, peruspalvelujohtaja, Laukaa   poissa 

palvelualueen johtaja, Saarikka   poissa  
Laura Vänttinen, sosiaalityöntekijä Jyväskylän kaupunki 

Päivi Koikkalainen, hanketyöntekijä, Sote 2020/Campus.fi 

dosentti, erityisasiantuntija Diak 
   poissa 
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1. Kokouksen avaus  

 

2. Palvelutarpeet, asiakasryhmittely ja palveluprosessien kriittiset pisteet  

 

Hanketyöntekijä Päivi Koikkalainen  

Keski-Suomen SOTE 2020 – hanke esitteli 

 

Linkki esitykseen: 

Keski-Suomen mielenterveys- ja päihdepalvelujen Sote 2020 -työryhmän kokous 17.8.2016 

 

   

3. Asiakaslähtöisen ja kiinnipitävän järjestelmän luominen maakunnan 

mielenterveys-, päihde- ja aikuissosiaalityöhön  

 

Jorma Niemelä, YTT, dos. DIAK esitteli. 

 

Linkki esitykseen: 

Taustaa 17.8.2016 

 

 

4. Työpajatyöskentelyä Keski-Suomen palvelumallia mielenterveys-, päihde ja 

aikuissosiaalityön osalta pohjalta neljässä pienryhmässä. 

Ajatellaan mielenterveys-, päihde- ja aikuissosiaalityön palvelut yhtenä kokonaisuutena 

- asiakaslähtöisinä läheltä saatavina palveluina, joita tuetaan erityisosaamisella ja -

palveluilla. Minkälaiselta Keski-Suomen mielenterveys- päihde- ja aikuissosiaalityön 

palvelut voisivat näyttää?  

     

Ryhmien vastaukset lyhyesti koottuna tässä alla käytyjen esittelyjen ja keskustelun 

pohjalta (ryhmät 1-4) ja varsinaiset ryhmätöiden vastaukset löytyvät Intermetsosta: 

Sairaanhoitopiiri -> psykiatria -> aiheeseen liittyen: Sote 2020-työryhmän 

kokousmateriaali, ryhmätyöt 17.8.2016 

 

ryhmä 1 

 

Matalan kynnyksen tiimi asukkaan omalla alueella (aluetiimi-mallisesti) 

Tarvitaan sosiaalityön, päihde- ja mielenterveystyön ja somaattisen työn osaamista, sekä 

järjestö toimijoita mukaan (työvoimapalvelut ja muut myös) 

Kotiin vietävää liikkuvaa palvelua on hyvä kehittää ja 

tiedonsiirto järjestettävä turvallisesti ja tarvittavan laajasti (yhteiset tietojärjestelmät) 

Nettipalvelut vuorovaikutteisesti omatoimiasiakkaille vaihtoehtona chatin tapaan. 

Palvelusuunnitelma tehdään perustasolla ja erityispalveluissa käydään sovitusti. 

 

ryhmä 2 

 

Ennaltaehkäisyn ja hyvinvoinnin kannalta olennaista on tarjota matalan palvelun palveluita 

laaja-alaisesti, myös erityisosaamista matalalla kynnyksellä tarvitaan mahdollisemman 

varhaisessa vaiheessa 

 

Ryhmässä painotettiin ennaltaehkäisyn merkitystä eri ikäkausissa – erityisesti lasten,    

perheiden kasvuympäristöjen, harrastusten, terveystarkastusten, koulutuksen 

näkökulmista, varhaisen tuen tarpeiden tunnistamisessa sekä tuen järjestämisessä 

https://uusi.medikes.fi/public/download.aspx?ID=60715&GUID=%7bC9F8B8DD-E921-401B-8C2A-0FEBAB27AABB%7d
https://uusi.medikes.fi/public/download.aspx?ID=60716&GUID=%7b390EF4F8-BFF8-4058-B7E9-B08D8C686D7B%7d
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yhteistyössä asiakkaan ja tarvittavien tahojen kanssa. Sotessa erityisen merkittävää on 

ensilinjan toimijoiden rooli, ammattiosaaminen, palvelukentän tunteminen ja toimivat 

palveluohjauskäytännöt + varhainen tuki – sekä se, että ei ohjata ”luukulta” toiselle vaan 

keskitytään (onko ne sitten moni ammatillisia tiimejä, työpareja tms.) siihen mitä, voidaan 

tehdä jo ensimmäisessä tahossa – tarvitaan moni osaajia ja laaja-alaista työotetta lähelle 

asiakasta.  

 

ryhmä 3 

 

Mielenterveys- ja päihdetyön osaamista olisi oltava koko henkilökunnalla hallussa, 

asiakkaan kokonaisvaltaisen tilanteen arvioiminen olennaista. 

 

On myös tunnistettava onko asiakas hyvinvointi asiakas tms. (segmentointi) 

 

 

ryhmä 4 

 

 

Ennaltaehkäisyn ja hyvinvoinnin johtaminen huomioitava, 

palveluohjauksen ja palveluohjaajien työn muuttamista toivotaan, enemmän konsultaatiota 

ja erityisosaamista peruspalveluihin. 

Lähipalveluiden tunteminen olennaista 

vapaaehtoistyön kartoittaminen, prosessien tarkentaminen, päällekkäisyys (hukka) pois, 

monitieteisyys yhtenä osana kehittämistä. 

Toivotaan kuntouttavaa työotetta kaikkeen tekemiseen mukaan, 

moni palvelukeskus malli ajatuksena (osallisuus, kannusteet, lainsäädäntö), 

etäyhteydet ja muut sähköiset digi mahdollisuudet tueksi työlle. 

 

 

Yksi esimerkki nykyisestä nettipalvelusta asiakkaalle: 

 

https://www.mielenterveystalo.fi/aikuiset/Tietopankki/tietoa_oireista/Pages/d

efault.aspx 

 

 

5. Muut asiat 

 

Käytiin vilkasta keskustelua ryhmätöiden ja esitysten tuottamista ajatuksista. Mm. 

tarvittava/riittävä asiakasryhmittely nousi esille monta kertaa kokouksen aikana. 

 

Mielenterveys- ja päihdetyöhön toivotaan monialainen ja moni ammatillinen maakunnallinen 

moni muotokoulutus, esim. oppisopimustyyppisesti. Koulutettavat olisivat oman alueensa ja 

työyksikkönsä mt - ja päihdetyön kehittäjiä ja siihen innostajia. Osaamista tarvitaan koko 

maakuntaan ja eri sote -yksiköihin. Asia sai myönteisen vastaanoton.  

 

 

Sote 2020-hanke päättyy 31.10.2016, päätetään pitää seuraava kokous ennen sitä. 

 

 

6. Seuraava kokous 6.10 klo 13. Keskussairaala, Keskussairaalantie 19, koulutustilat, 

luentosali 2 

 

 

 

Keski-Suomen mielenterveys – ja päihdepalveluiden ohjausryhmä/ Sote 2020- työryhmän 

sihteeri Tarja Lappi 

https://www.mielenterveystalo.fi/aikuiset/Tietopankki/tietoa_oireista/Pages/default.aspx
https://www.mielenterveystalo.fi/aikuiset/Tietopankki/tietoa_oireista/Pages/default.aspx

