
Ryhmätyö 1. Tulevaisuuden sote-keskus –valtionavustushakemus 

• Tavoitteiden saavuttamiseksi hyviä ideoita? Tavoitteet:  
o Palveluiden yhdenvertaisen saatavuuden, oikea-aikaisuuden ja jatkuvuuden parantaminen 
o Toiminnan painotuksen siirtäminen ehkäisevään ja ennakoivaan työhön 
o Palveluiden laadun ja vaikuttavuuden parantaminen 
o Palveluiden monialaisuuden ja yhteentoimivuuden varmistaminen 
o Kustannusten nousun hillitseminen 

• Mitkä ovat parhaat keinot saada järjestöt mukaan tulevaisuuden sote-keskus –työhön?  

• Miten järjestöjen työ tehdään niin näkyväksi, että sosiaaliohjaaja löytää järjestöt?  
 

Ryhmätöiden tuotokset:  

• Palvelut helposti löydettävissä: 
o Järjestöt kuvanneet toiminnan nettisivuille 
o Palvelut, yhteystiedot löydettävissä esim. hakusanalla (Yhdistystorin hyödyntäminen) 

• Asiakasraati eli asiakkaat itse kehittämään palveluiden löydettävyyttä omalta alueeltaan 

• Palveluiden saatavuuden kehittäminen:  
o Tarve; asiakkuuksien tunnistaminen (esim. suuntima) ja jatkot sen mukaan 
o Elämän nivelvaiheiden tunnistaminen (esim. puolison kuolema) 
o Oikea-aikainen ohjaus/matalan kynnyksen ohjaus – omatoiminen tiedon hankinta 
o Työnjaolliset kysymykset ratkaistava erikseen 
o Sähköiset omaterveyspalvelut, etävastaanotto 
o Omavastuu 

• Painotus ennaltaehkäisevään työhön 

• Nivelkohdat: esim. työelämästä poisjäänti, puolison kuolema, ”koulupudokas” > matalan kynnyksen 
palvelut > miten kohtaa?  

• ”Kopinottajat” > työterveyshuollon rooli ja yhteistyö, kouluissa, sote-keskuksen palveluissa 

• Hallituksen ennaltaehkäisevät ohjelmat 

• Palveluiden laadun kehittäminen 
o Ammattilaisen ja kokemustoimijan yhteisvastaanotot (esim. unikoulu) 
o Ryhmätoiminnan ja vertaisuuden hyödyntäminen ohjauksissa 

• Hoitopolku 
o Voi sisältää ryhmätoiminnon 
o Velvoittavuus 
o Ohjautuvuus 

• Valmiisiin toimintamalleihin järjestötoiminnan ujutus 

• Valmiiden kohderyhmien huomiointi ja koordinointi, esim. vähävaraiset lapset ja harrastaminen 

• Varhaisen vaikuttavuuden tutkiminen (virallista tutkimustietoa) 

• Selkeät palvelukuvaukset eri järjestöistä 
o Mistä ne löytää?  
o Yhdistystorin kehittäminen ja hyödyntäminen? 
o Hakusanat! esim. Yhdistystorille 

• Järjestöistä lisätietoa (toiminnasta, mitä tarjolla?) > ennakoivaa ja ennaltaehkäisevää  

• Järjestöjen oikeuksien valvonta osaksi järjestelmää 

• Kokemusasiantuntijat 

• Tukihenkilöt ja vapaaehtoiset 

• Vertaistuki  

• Ohjaako pelko sitä, ettei valiteta palvelusta?  
 



 

Ryhmätyö 2. Miten jatkamme ensimmäisessä tapaamisessa sovittujen ja toivottujen asioiden pohjalta:  

• Tärkeimmät viestintäkanavat ovat sähköisiä  
o Toiveena ollut yhteinen suljettu tai salainen fb-ryhmä, jota KYT ylläpitäisi. 
o WhatsApp-ryhmää ei todettu kovin toimivaksi.  

• Säännölliset yhteiset tapaamiset, 4krt vuosi Jyväskylässä. KYT koollekutsujana.  
o Sisältöinä mm. tutustuminen paremmin toisiimme ja toimintoihin/palveluihin.  
o Lisäksi tarvetta olisi teemallisille tapaamisille substanssikohtaisesti.  
o Koulutukset (esim. infotilaisuustyyppisesti tiedottaminen omasta toiminnasta). 

• Seuraavan tapaamisen ideointia    
 

Ryhmätöiden tuotokset: 

• Hissipuhe, mitä annettavaa 

• Teams alustaksi, esittelyt, huom! ei käytössä kaikilla 

• Ajankohtaiset-osio tapaamisiin 

• Mitä koulutuksia voisi tarjota verkostoon 

• Yhdistystorin kirkastaminen ja hyödyntäminen, käyttö ja markkinointi > Teema tapaamiselle: 
Yhdistystorin käytön opetusta, hakusanat jne.  

• Kuntatieto hoitopolkuihin, esim. Kesli, elintapaneuvonta 

• Matka halki Mataran -päivä > järjestöt tutuiksi jo opinnoissa 

• @-tiedotus 

• Teemoitetut tapaamiset/nettiesittelyt 
o MT-päihde 
o lapsiperhe 
o kriisi-väkivaltatyö 
o kansanterveys 

• Netin käyttö luovasti 

• Mikä on riittävää tietoa?  

• Miten asiakas saa/löytää tietoa? Löytää ammattilainenkin        

• Kiteytys: 
o Alusta 
o Tapaamiset 
o Järjestöt tutuiksi > inkluusio, ekoyhteisö > kokoava voima 


