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Keski-Suomen mielenterveys - ja päihdepalvelujen ohjausryhmä /SoTe 2020 

 
Aika 6.10.2016 klo 13 - 15 

  
Paikka Keskussairaalantie 19, Koulutustilat, luentosali 2 

 

Osallistujat  
-S shp     

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

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

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

-S shp    
-S shp     

-S shp     
-S shp   klo 13.55-15 

-S shp   poissa 
sylilääkäri Jyväskylän kaupunki  poissa   

 - Kolu, toimitusjohtaja Seututerveyskeskus      

  poissa   
    

   
– ja mt palvelujohtaja Wiitaunioni  poissa 

Jussi Suojasalmi, toimitusjohtaja, Sovatek - säätiö  
Pirjo-Riitta Viinikka, toiminnanjohtaja, Keski-Suomen mielenterveysomaiset FinFami poissa 

-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   

     

 
Erkki Keski-Lusa, toiminnanjohtaja Jyväskylän katulähetys ry      

ala, palveluesimies,  Jyväskylän kaupunki  poissa   
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     
 Seija Kinnunen, projektipäällikkö, Jyväskylän kaupunki poissa   

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

palvelualueen johtaja, Saarikka  poissa   

Laura Vänttinen, johtava sosiaalityöntekijä, Jyväskylän kaupunki 

Päivi Koikkalainen, hanketyöntekijä, Sote 2020/Campus.fi poissa 
taja,  Seututerveyskeskus  poissa   
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1. Kokouksen avaus  

 

 

 

2. Päihdehoitajatoiminta Keski-Suomen alueella perusterveydenhuollossa 

Ksshp Päihdepalvelukoordinaattori Tarja Lappi esitteli. 

 

esitys liitteenä 

 

 

3. Keski-Suomen SOTE 2020 –hankkeen hankepäällikkö Marja Heikkilä esitteli 

raporttiluonnosta mielenterveys- päihde ja aikuissosiaalityön maakunnalliseksi 

malliksi. 

Esityksen pohjalta käytiin vilkasta keskustelua ja evästettiin Marja Heikkilää 

maakunnallisen mallin rakentamisessa. Malli pohjautuu integroituun lähipalvelumalliin. 

Esitys Intermetsossa ja linkkinä oheisessa sähköpostissa 

 

4. Keski-Suomen SOTE 2020-hankkeen tilanne ja jatkosuunnitelmat 

Hankepäällikkö Marja Heikkilä alusti. 

 

Keski-Suomen SOTE 2020-hanke päättyy 31.10.2016 ja sote- ja maakuntauudistusta 

jatketaan muissa työryhmissä. Tähän mennessä julkaistuissa suunnitelmissa 

mielenterveys-, päihde- ja aikuissosiaalityön asiakaskunta on ollut hyvin vähän esillä. 

Tästä syystä on erityisen tärkeää, että myös erityisen haavoittuvassa asemassa olevien 

asukkaiden näkökulmaa pidetään esillä.  

 

Työryhmä esittää, että suunnittelussa huomioitaisiin myös tämä asiakasryhmä. Koska 

toiminnallinen muutos, jota raportissa tullaan esittämään, on maakunnassamme niin 

suuri, se edellyttää omaa työpanosta. Muutoksen tekemiseen tulisi varata joko olemassa 

olevasta henkilöstöstä resurssia tai palkata ulkopuolinen tekijä. 

 

Mielenterveys-, päihde- ja aikuissosiaalityön uudistaminen Keski-Suomessa - raportti 

valmistuu, kun hanke päättyy. 

 

 

5. Muut asiat 

 

Keski-Suomen SOTE 2020-hankkeen päättyessä, Keski-Suomen mielenterveys- ja 

päihdepalvelujen ohjausryhmä jatkaa aikaisemmalla 21 henkilön kokoonpanolla. 

Kokous päätettiin klo 15. 

 

 

 

6. Seuraava kokous  

7.12.2016 klo 13-15, paikka Keskussairaala, tarkemmin tiedoksi kokouksen asialistan 

ohessa. 

 
Keski-Suomen mielenterveys – ja päihdepalvelujen ohjausryhmän siht. Tarja Lappi 
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