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Tulevaisuuden sote-keskus hanke 
2020-2023

• Siirto Hyvinvointialueelle vuonna 2023 

• Toteuttajat kunnat ja kuntayhtymät
Hallinnointi Kolpene

• 2020-2022 – 2,3 milj. €

• 2021- 2023 – täydennysraha 5,3 milj. €

• Valtionavustus 100 %
Budjetti 

• Sote-keskuskehittäminen

• Lapset, nuoret ja perheet

• Saamenkielen ja kulttuurinmukaiset palvelut

• Ikäihmisten palvelut

• Digitaalisten palveluiden käyttöönoton tuki

Kehittämiskokonaisuudet
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Tavoite Lapissa

• Asiakkaalle turvataan sosiaali- ja terveyskeskuksessa 
sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja 
erikoissairaanhoidon palvelut yhteen sovitettuna, jolloin 
toimijoiden työnjaosta on sovittu ja yhteistyökäytänteet ovat 
sujuvia.

• Hoidon ja palvelun piiriin pääsee tarpeen edellyttämässä 
ajassa monikanavaisesti. 

• Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö on osaavaa, 

sitoutunutta ja osaamista hyödynnetään laajasti.
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Kehittämiskokonaisuudet 2020-2022
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Sote-keskuksen kehittäminen

•Palveluiden saatavuus ja erityistason tuki

•Monialaisen ja monitoimijaisen yhteistyön vahvistaminen

•Matalan kynnyksen mielenterveys- ja päihdepalvelut

•Työttömien työ-ja toimintakykyarviot

•Paljon tukea tarvitsevat

•Palveluohjaus- ja neuvonta

•Monikanavaiset palvelut

•Ennaltaehkäisevät työmallit ja toimintatavat

Lapset, nuoret ja perheet

• Perhekeskustoiminta

• Sähköinen perhekeskus

• Mielenterveyttä tukeva ennalta-ehkäisevä työ

• Varhaisen tuen menetelmät ja vanhemmuuden tuki

• Psykososiaaliset menetelmät perustasolle

• Monialaisen ja monitoimijaisen yhteistyön 
vahvistaminen

Saamenkieliset ja kulttuuriset palvelut

• Perheiden palvelut

• Mielenterveys- ja päihdepalvelut

• Osaamisen vahvistaminen

• Kriteeristöt ja asiakastyössä tarvittavat työvälineet

• Monikanavaiset ja verkostomaiset palvelut

Ikäihmisten palvelut

• Arjen tuki monikanavaisesti

• Palvelutarpeen arviointi

• Välimuotoiset asumispalvelut

• Perhehoito

• Osaamisen vahvistaminen

• Etäpalvelut



Nostoja kehittämistoimista 2020 -2021

• Perhekeskuskehittäminen 13:ssa 
kunnassa

• Saamenkielisten perhepalveluiden 
tarkastelu

• RAI-käyttöönottoprojektit kahdeksassa 
kunnassa ja yhdessä kuntayhtymässä

• RAI-valmennuksellinen tuki 14 kunnassa

• Ikäihmisten perhehoidon edistäminen
• perhehoitajien ennakkovalmennus

• Avovastaanottojen kehittäminen 11 
terveyskeskuksessa

• Mielialahäiriöiden palvelupolun 
mallintaminen

• Saamenkielen ja -kulttuurinmukaisten 
mielenterveyspalvelujen tarkastelu ja 
palvelupolun kehittäminen

• Ammattilaisten osaamisen 
vahvistaminen koulutusten ja 
valmennusten tuella

• Kehittäjäasiakasvalmennus

• Sähköiset palvelut:
• Pyydä apua -palvelun pilotointi usean 

kunnan kanssa
• Yhteydenottolomakkeen käyttöönottoa
• Rovaniemen perheneuvolan 

kertakeskustelu etänä
• perhehoidon sähköinen kalenteri, 
• sähköisen yhteydenottolomakkeen ja 

elatusapulaskurin kääntäminen inarin-, 
koltan- ja pohjoissaameksi

• Kartoitus sosiaalihuollon näkemyksistä 
sosiaali- ja terveydenhuollon 
yhteistyökäytäntöjen nykytilanteesta ja 
kehittämistarpeista

• Sosiaali- ja terveydenhuollon käytännön 
yhteistyön tiivistäminen erilaisissa tilanteissa 
(Ylitornio)

• Nykytila-analyysi työttömien työ- ja 
toimintakyvyn arviointien tilanteesta Lapissa

• Työttömien työ- ja toimintakyvyn arviointimallin 
työskentelytavan kehittäminen (Posio)
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Täydennykset 2022-2023

•
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Sote-keskuksen kehittäminen

• Suun terveydenhuolto

• Kuntoutus

• Psykososiaaliset menetelmät

• Maksuton ehkäisy

• Rakenteellinen sosiaalityö ja sosiaalinen 
raportointi, 

• Sosiaalityö- ja sosiaaliohjaus sote-keskuksessa 

• Kirjaaminen

Lapset, nuoret ja perheet

• Perhekeskustoiminnan kehittämisen jatkaminen; 
sisällöllisiä täsmennyksiä 

• Koronapandemian aiheuttama tuen tarve: Matalan 
kynnyksen tuki nuorille ja nuorille perheille

• Matalan kynnyksen mielenterveys- ja päihdetyö

• Psykososiaalisten menetelmien implementointi 
perustasolle, IPC/Cool Kids

• Lastensuojelu vuonna 2023

Saamenkieliset ja kulttuuriset palvelut

• Perheiden palvelut; sisällöllisiä täsmennyksiä 

• Mielenterveys- ja päihdepalvelut; sisällöllisiä 
täsmennyksiä

• Osaamisen vahvistaminen

• Kriteeristöt ja asiakastyössä tarvittavat työvälineet

• Monikanavaiset ja verkostomaiset palvelut

Ikäihmisten palvelut

• Kotikuntoutus, kuntoutumisen tuki, etäkuntoutus

• Ennakoiva kotiutus

Digitaalisten palveluiden käyttöönoton tuki

• Omaolon käyttöönoton tuki

• mm. Verkkoneuvonta, viestinvälitys, 
etävastaanotto-ja etätapaamiset, etäkonsultaatiot



Ajankohtaista
• Toimeenpanosuunnitelman laadinta vuodelle 2022

• Ohjausryhmään 24.2.

• Rekrytoinnit ja perehdyttäminen
• Rekrytoinnit käynnissä 

• Kuntoutuksen erityisasiantuntija (ikäihmisten palvelut)

• Sosiaalihuollon kirjaamisen asiantuntija

• Uudet työntekijät
• Tiina Puotiniemi - projektipäällikkö mielenterveys- ja päihdepalvelut

• Mervi Pirkola – terveyden edistämisen erityisasiantuntija

• Sanni Peteri – suun terveydenhuollon erityisasiantuntija

• Niko Havela – hammaslääkäri (50 %)

• Helena Kangasniemi – kuntoutuksen erityisasiantuntija (sote-
keskuskehittäminen)

• Anniina Rahkola – terveydenhuollon kirjaamisen suunnittelija

• Mari Tervo – suunnittelija Omaolo

• Tuomas Laajanen – suunnittelija Digipalvelut
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Kiitos!


