
Keski-Suomen sote-uudistus
Monesta hyvästä yhdeksi parhaista –hankekokonaisuus

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus 
Rakenneuudistusta tukeva alueellinen valmistelu 



Tulevaisuuden 
sote-keskus

Vastaanotto-
palvelujen 
saatavuus

Lapset, 
nuoret ja 
perheet

Palveluketjut
- Diabetes

-Mielenterveys-
ja päihdepalvelut

-Palliatiivinen 
hoito ja 

saattohoito

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus

• Lapsiperhepalveluiden 
yhteensovittaminen 
perhekeskustoimintamallin 
mukaisesti

• Psykososiaalisen tuen ja hoidon 
työmenetelmien levittäminen, 
Lapset puheeksi –menetelmä, 
IPC-koulutus

• Lapsiperheoikeudelliset palvelut, 
maakunnallinen yksikkö

• Erityissosiaalityöntekijän 
työparituki lastensuojeluun

• Maakunnallinen virtuaali- sote-keskus
• Moniammatillisen tiimityömallin jalkauttaminen
• Etävastaanotot, etähoito ja –hoiva
• Etäkonsultaatio, itsehoito
• 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

Aster, asiakas- ja 
potilastietojärjestelmä

Rakenneuudistusta tukeva
alueellinen valmistelu

Periaatteet

• Saatavuus ja jatkuvuus
• Palvelujen yhteensovittaminen
• Panostus varhaisen 

vaiheen palveluihin
• Hoidon- ja palvelutarpeen arviointi
• Moniammatillisuus ja 

tarkoituksenmukainen työnjako
• Palvelumuotoilu

Vastuu omasta terveydestä, 
hyvinvoinnista ja 
omahoidosta lisääntyy



Rakenneuudistusta tukeva alueellinen valmistelu

Kansallinen yhteistyö

• Maakunnallisten yhteistyörakenteiden
vahvistaminen

• Yhteisten toimintamallien kehittäminen 

• Järjestämistä ja kustannustenhallintaa sekä 
sote-uudistusta tukevien hankkeiden 
koordinointi

• Palveluiden ja toimintaprosessien 
määrittely

• Asiakas- ja potilastietojärjestelmän 
Asterin suunnittelu ja 
käyttöönoton valmistelu

• Sähköisen asioinnin, etähoivan ja 
etähoidon
mahdollistaminen

• RAI-järjestelmän käyttöönotto

• Sosiaalihuollon kanta-palvelun 
valmistelu

• Suunnittelu-, ohjaus- ja 
seurantajärjestelmien ja 
työkalujen kehittäminen

• Asiakkuuksien hallinta-käytäntöjen 
kehittäminen

• Palveluiden hankintaan ja tuottajien 
ohjaamiseen ja valvontaan liittyvien 
käytäntöjen kehittäminen

Rakenne-
uudistus

Sote-järjestäjien 
yhteistyön 

tiivistäminen ja 
hanke-

koordinaatio

Palvelujen 
yhtenäistäminen 

ja digitalisointi 

Tietojohtamisen 

ja ohjauksen

vahvistaminen



Tulevaisuuden 
sote-keskus

&
Rakenne-
uudistus

Vastaanotto-
palvelujen 
saatavuus

Lapset, 
nuoret ja 
perheet

Palveluketjut

- Diabetes
-Mielenterveys-

ja päihdepalvelut
-Palliatiivinen 

hoito ja 
saattohoito

Osallisuuden ja järjestöyhteistyön mallit liikkeelle virtuaalisen 
sote-keskuksen kehittämisestä

Maakunnallinen virtuaali- sote-keskus
➢ Osallisuuden rautalankamalli
➢ Järjestöyhteistyön rautalankamalli 

Aster, asiakas- ja 
potilastietojärjestelmä

Rakenneuudistusta tukeva alueellinen valmistelu
• Maakunnallisten yhteistyörakenteiden vahvistaminen 
• Toimintamallien yhtenäistäminen

Vastuu omasta terveydestä, hyvinvoinnista
ja omahoidosta lisääntyy Tavoitteena laatia 

• Maakunnallinen osallisuuden toimintamalli
• Maakunnallinen järjestöyhteistyön strategia
• Linkitys maakunnalliseen hyte-ohjelmaan 



Tervetuloa mukaan! 
Järjestöt

vapaaehtoiset 
kokemusasiantuntijat

kuntien työntekijät 
kansalaiset
verkostot

jne. 

Maakunnallinen osallisuuden toimintamalli ja järjestöyhteistyön strategia, 
aikataulusuunnitelma/ Anne Astikainen 

Virtuaalisotekeskuksen 
osallisuustyöryhmä 

11.11.-16.12.2020
Tarvittaessa tammikuu 2021

Maakunnallinen, avoin 
osallisuusfoorumi 
17.12.2020 alkaen.

Teemojen laajennus

Virtuaalisotekeskuksen 
järjestötyöryhmä 
16.12.2020 alkaen

Työryhmä- ja 
verkostotyöskentely, 
teemojen laajennus.

Loppuvuosi 2021
Maakunnallinen 

osallisuuden 
toimintamalli 

Osallisuuden rakenteet, 
resurssit, toimenpiteet.

Loppuvuosi 2021 
Maakunnallinen 

järjestöyhteistyön strategia

Järjestöyhteistyön rakenteet, 
resurssit, toimintamallit.



Järjestöille tilaisuuksia ja tietoa

Järjestöille suunnatut hankeinfot klo 15.00-17.00.

• 15.12. Hankekokonaisuus 

• 13.1. Elämäntapaohjaus & diabetes hoito- ja palveluketju

• 27.1. Päihde- ja mielenterveyspalvelut hoito- ja 
palveluketju

• 3.2. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

• 17.2. Vastaanottojen kehittäminen &  virtuaalinen sote-
keskus 

• 24.2. Maakunnallinen järjestöyhteistyön strategia

• 10.3. Maakunnallinen osallisuuden toimintamalli

• 17.3 Lapsi- ja perhepalvelut

• 31.3. Palliatiivinen ja saattohoito hoito- ja palveluketju

Palveluita tuottavat sote-järjestöt

• Kokoontuminen 25.11.2020, jatkoa tulossa

Virtuaalinen sote-keskus

• Osallisuustyöryhmä 11.11.-16.12.2020

• Järjestötyöryhmä 16.12.2020 alkaen

Lapsi- ja perhepalvelut

• Kehittäminen jatkuu lape -ohjelman mukaisesti, 
kuntien perhekeskustoimintaa tuetaan 

• Huhtasuolla 2021 alussa monialainen neuvolatiimi, 
järjestötoimijat mukana erityisasiantuntijoina. 

• Maakunnalliseen LAPE-yhteistyöryhmään pyydetty 
järjestöjä nimeämään jäsen ja varajäsen. 

Päihde- ja mielenterveyspalvelut

• Paikallisia pilotteja kunta- ja järjestökierroksen pohjalta 
tulossa. Valtakunnalliset liitot ja paikallistoimijat 
kuntakumppanuuteen.



Viestintä
• Kerromme Keski-Suomen sote-uudistuksen etenemisestä ja työn tuloksista, 

tilaisuuksistamme sekä työmme arjesta verkkosivuillamme ja somessa - tule 
mukaan seuraamaan!

• Ilmoittaudu uudistuksen jakelulistalle linkin kautta. 

• Verkkosivut 
• jyvaskyla.fi/sote-uudistus

Sosiaalinen media
• Facebook: @keskisuomensoteuudistus
• Twitter: @sotekeskisuomi
• Instagram: @keskisuomensoteuudistus

• Blogi: Keski-Suomen sote-uudistus

#hyväarkikaikille #soteuudistuskeskisuomi

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.gle%2FGBSLBuxbtiwsHdas7&data=02%7C01%7C%7C418608b2edda4f32040808d84dacd574%7Cfc34d05ca2f24ac289c5b44f3a9f451c%7C0%7C0%7C637344752003286533&sdata=14nfk8csw%2BLfgHtPoVIg5Pk%2FCtch%2BsLTf5zJU%2FG5D4E%3D&reserved=0
https://www.jyvaskyla.fi/hankkeet/keski-suomen-sote-uudistus
https://www.facebook.com/keskisuomensoteuudistus.fi
https://twitter.com/sotekeskisuomi
https://www.instagram.com/keskisuomensoteuudistus/
https://www.jyvaskyla.fi/blogit/keski-suomen-sote-uudistus



