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Uudenmaan päihde- ja
mielenterveystoimijoiden

etätapaaminen

Tiistaina 23.3.2021 klo 9-11.30
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9.00 Tilaisuuden avaus
9.05 Järjestöjen sote-muutostuki esittäytyy
9.30 Pyöreän pöydän keskustelut hyvinvointialueittain
• Länsi-Uusimaa
• Vantaa-Kerava
• Itä-Uusimaa
• Keski-Uusimaa
• Helsinki
10.45 Mielivartti-tauko
11.00 Ryhmätyöskentelyn yhteenveto ja seuraava
tapaaminen
11.30 Tilaisuus päättyy

Ohjelma
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Järjestöjen
sote-

muutostuki
esittäytyy

Anu Toija & Ilari Karhumalja

https://ejy.fi/sivut/wp-

content/uploads/2020/12/Jarjestojen-SOTE-muutostuki-

suunnitelma.pdf

https://www.soste.fi/uutinen/jarjestojen-sote-muutostuki-

vauhtiin-eri-puolilla-suomea-tavoitteena-vahvat-

jarjestot-ihmisen-tukena-sote-suomessa/

Diat 4-15

https://ejy.fi/sivut/wp-content/uploads/2020/12/Jarjestojen-SOTE-muutostuki-suunnitelma.pdf
https://www.soste.fi/uutinen/jarjestojen-sote-muutostuki-vauhtiin-eri-puolilla-suomea-tavoitteena-vahvat-jarjestot-ihmisen-tukena-sote-suomessa/
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Sote-muutostuen esityksen jälkeen keskusteltiin muun muassa siitä, 
mikä on Järjestöjen sote-muutostuen rooli sekä siitä, mikä sen rooli
olisi jatkossa tässä Uudenmaan päihde- ja mielenterveystoimijoiden
verkostossa.

Sovittiin, että palataan tähän asiaan vielä tilaisuuden loppupuolella.

Chatin kautta lisättiin dialle 12 järjestöjen verkostoja, jotka dialta
puuttuu.
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Pyöreän pöydän ryhmäkeskustelujen ohjeistus ja 
jakautuminen ryhmiin hyvinvointialueittain

▪Ryhmäkeskustelut:

▪ Valmistelijoiden puheenvuoro

▪ Järjestöt esittäytyvät (2 min)

▪ Järjestöjen ajatuksia siitä, miten ne voisivat olla mukana hyvinvointialuilla

▪ Tiedonkulku järjestökentän sisällä:

▪ Miten hyvinvointialue tavoittaa järjestöjä?

▪ Miten järjestöt keskenään voi vaihtaa tietoa ja välittää sitä 

hyvinvointialueelle?
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Länsi-Uusimaa 
Länsi-Uudenmaan Sote -hankkeen projektipäällikkö Petri Luomaa esitteli ajankohtaisia asioita, mitä mielenterveys- ja päihdesektorilla Länsi-Uudenmaan 

kehitystyössä on meneillään (mm. https://terapiatetulinjaan.fi/ asiakkaan palvelupolun kuvaus, Länsi-Uudenmaan 10 erilaisen kunnan työ perustuu 
vapaaehtoisuuteen, hyvinvointialuetta ei Länsi-Uudellamaalla ainakaan vielä ole olemassa, kesäkuussa 2021 tehtäneen lakeja ja päätöksiä).

Sitten kukin osallistuja esittäytyi ja esitteli tiiviisti oman järjestönsä toimintamuodot.

Keskustelun pääpointit

▪ Sähköinen alusta, joka kokoaa erilaiset järjestöt ja toimintatiedot saataville, on tärkeä kokonaisuuden kannalta.

▪ Keskusteltiin sähköisestä alustasta (sekä olemassa olevista että mahdollisista uusista)

▪ Alustan olisi oltava helppokäyttöinen itse kullekin

▪ Saman alustan tulee palvella niin avun tarvitsijoita kuin heitä ohjaavia työntekijöitä, mutta myös järjestöjä - ihan kaikkia! 

▪ Parhaillaan laadittava palvelupolku tulee konkretisoimaan järjestöjenkin roolia.

▪ Järjestöjen verkostot ovat toimiva linkki järjestöjen ja sote-hankkeen välillä. Järjestöjen verkostojen koordinaattorien kautta yhteistyö on sujuvaa ja 

kattavaa, ei vain yksittäisten järjestöjen kanssa tehtävää vaan moniäänistä.

▪ Länsi-Uudenmaan asioita on hyvä työstää Länsi-Uusimaan erityisryhmässä, sillä kullakin alueella on omaleimaiset piirteensä.

https://terapiatetulinjaan.fi/
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Vantaa-Kerava 

▪ Linkki Vantaa-Kerava-alueen pämi-

järjestöille: https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/1acfa3f4-3147-443a-8fba-

038e709acf15?displayId=Fin2223101

▪ Hahmoteltu eri tapoja osallistua: yhteistyöverkosto, haastattelut, kyselyt, kokomusasiantuntijat, työryhmät 

suunnitteilla

▪ Kokemusasiantuntijoita järjestöistä! Ilmoittaudu mukaan (vaatii 

kokemusasiantuntijakoulutuksen): https://kapvantaa.fi/

▪ Oma pämi-verkosto alueelle: jatkuva yhteydenpito,

▪ Rajattu aihe, ennakkomateriaalit ja valmistautuminen. Kuitenkin huomioidaan risteävät teemat ja iso 

kuva.

▪ Ks. Diat liitteenä

https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/1acfa3f4-3147-443a-8fba-038e709acf15?displayId=Fin2223101
https://kapvantaa.fi/
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Itä-Uusimaa 

▪ Nykytilakartoitukset ja 3. sektorin kartoitus sekä Terapiat etulinjaan (HUS) meneillään, näyttäisi että 

työ etenisi vaikuttavien pelvelun suuntaan: etsivä lähityö ja kynnyksettömien palvelujen kehittäminen, 

järjestöjen toiveena nousi esiin asunto ensin työorientaatio

▪ Toimijoihin tutustuminen luo luottamusta: mitä toimijoita alueelta löytyy, mihin ottaa yhteyttä? Saattaen 

asiakkaan vieminen avun piiriin

▪ Sähköinen alusta, kuten Asiakasneuvonta.fi -tyyppinen alusta, kuten Varsinais-Suomessa, 

kokoaa järjestötiedot yhteen paikkaan

▪ Tiedon välitys: paikallislehdet, podcastit, sähköisessä portaalissa myös AMK:t mukana, jolloin 

opiskelijat tulee jo opiskeluaikana tietoiseksi järjestötoiminnoista. Rakenteissa yhteistyö oppilaitosten 

kanssa.

▪ Palveluiden ohjaamisessa ideana: kunnissa järjestöjen päihde- ja mielenterveysteemaisia hankkeiden 

koordinointia. Kunta ja palveluiden käyttäjän mukana jo hankkeiden suunnittelussa.

▪ Tiedon kulku järjestöjen välillä: PÄMI-verkosto, olemassa olevat kanavat ja verkostot, kuten Asunto 

ensin -verkostokehittäjät -verkosto



z Keski-Uusimaa 

▪ Ehkäisevän työn alueellinen yhteistyömalli kehitteillä, on jo strategiassa (ky, kunnat, järj, esh, srk)

▪ Tarkka suunnitelmaluonnos ja toimintasuunnitelma järjestöihin tutustumiseksi

▪ Keski-uudenmaan yhdistysverkosto ja EJY tukevat viestinnässä

▪ Uusimaalaiset.fi asiakasohjauksen työpöytään: itsehoidot, viestintä, tiedotus

▪ Hyvinvointisuunnitelmat, ikääntyneet, ehkäisevä päihdetyö, lasten ja nuorten, vammaisten, alueelliset ja paikalliset keskuste lee, 3. 
sektori mukana kaikilla alueilla

▪ Koulutusyhteistyö kiinnostaisi järjestöjen ja kaikkien toimijoiden kesken

▪ Järjestöjen järjestöt: HYVY ja Keski-uudenmaan yhd.verkosto aktiivisia, yhteistyö säännöllistä Keusoteen. Valtakunnalliset järjestöt 
mukana, alueellisia tarvitaan lisää.

▪ Kokemusasiantuntijat jo mukana esim. Päihdetyössä ja osin sairauksittain; ajankohtaiset muutokset (korona)

▪ Kriittiset elämäntilanteet, siirtymävaiheet tärkeitä kohtia saada tukea

▪ Allianssi rakenneuudituksessa, julkinen prosessikuvaus

▪ Ks. Diat liitteenä
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Helsinki 1/2

Pia Pulkkinen

▪ Päihdekampus toipumiskampus- kytketään mukaan järjestöyhteistyö/ yhteyttä voi ottaa Jaakkola 

järjestökoordinaattoriin ja johtaja Hiltunen

▪ Kokemusaisaintuntijayhteistyö on vakiintunut

▪ Lasten ja nuorten mt-työ nuorisoasemille tullut lisää resursseja ja ammattilaisia + liikkuvaa työtä lisätty

▪ Lyhytinterventioita ja koulutettu menetelmä -koulutuksissa ammattilaisia

▪ Apotti—peruspalvelut siirretään hoitotakuuseen liittyminen , vierotuksessa, nuorisoaseman 

vierotushoidossa.

▪ Tiedolla johtamisenprojekti myös meneillään
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Helsinki 2/2
Sami Keränen

▪ Ensilinjan palvelut , perustasolla tehtävä mt työtä, lisätty 

resursseja, Miepit matalan kynnyksen 

mielenterveyspalvelukeskukset yli 13-v Myllypurossa ja 

Kalasatamassa, niissä voi varata suoraan ajan soittaa tai 

sähköinen pyyntö, tai walk in aikana kävellä sisään. 

Henkilöstö: 4 sairaanhoitajaa + 2 psykologia, konsepti 

kehittyy ja laajenee, kolmas Mieppi tulee Länsi-Helsinkiin

▪ Terapiat etulinjaan hanke HUS alueella. 

Lyhytpsykoterapeuttisia hoitoja lisää, terveysasemien 

päihde-mt hoitajia tarjoavat edelleen apua, 

maksusitoumuksia lyhytpsykoterapiaan. Helsinki haluaa 

satsata nuorten mt-palveluihin.

▪ Säännöllinen foorumi järjestöjen ja Helsingin 

mielenterveys- ja päihdepalvelujen kesken olisi hyvä 

käytäntö yhteistyön hyvälle toiminnalle.

Toive Muutostuelle:

Viestintä ja tiedotus:

YHTEINEN VIESTINTÄ – että muutostuki 

viestittäisi myös, jos eri ryhmissä esillä 

samoja teemoja. Olisi hyvä ehkä silloin 

yhdistää eri porukat yhdessä keskustelemaan 

ja tuottamaan malleja ja ehdotuksia.

Ajatus, että olisi hyvä työskennellä paitsi 

hyvinvointialueittain myös hyvinvointialueiden 

– ainakin Helsingin alueella jakautua vielä 

alatyöryhmiin esim. PÄMI työryhmä, joka 

ottaisi kantaa pämi-asioiden näkökulmasta 

sekä rakenne että tulevaisuuden sote-keskus 

työryhmään.

Tavoitteena saada kattavasti Helsingin pämi-

järjestöt mukaan tähän toimintaan. Nyt moni, 

joka viime hallituskaudella oli mukana ei ollut 

paikalla.
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Seuraava tämän verkoston tapaaminen pidetään:

Keskiviikkona 2.6.2021 klo 13-16 (save the date!)

Tämä Uudenmaan päihde- ja mielenterveystoimijoiden on verkosto ("PÄMI-verkosto") sai alkunsa
KUMAJAn työstä. Verkostomme on avoin ja myös tapaamisten valmistelutyöryhmä on avoin (tällä hetkellä 
mukana valmisteluryhmässä ovat Mieli ry, KUMAJA, EHYT ja Emy). Verkosto on kokoontunut tyypillisesti 
pari kertaa kevätkaudella ja pari kertaa syyskaudella.

Seuraavan tapaamisen teemasta ja valmistelusta

1. Yleinen osio (sote muutostuki yms. yhteiset ajankohtaiset asiat)
2. Aluekohtaiset keskustelevat ryhmät aluekohtaisin teemoin
3. Yhteinen koonti

Ilmoittautu mukaan ketterään valmistelutyöryhmään sähköpostitse: soile.torronen@ehyt.fi

Järjestöjen sote-muutostuki -hankkeen rooli tässä PÄMI-verkostossa

- Anu Toija toi esille, että on asioita, joita tämän verkoston kanssa halutaan työstää ja tiedottaa.
- Hankkeen resurssien käyttäminen on vielä avoinna. Tässä vaiheessa ei uskalleta vielä luvata mitään.
- Toivovat saavansa kutsun mukaan seuraavan PÄMI-verkoston tapaamisen valmistelutöryhmän
kokoukseen.
- Tulevat mukaan ke 2.6.2021 klo 13-16 verkostotapaamiseen.

mailto:soile.torronen@ehyt.fi


z Kiitos kaikille! 

Jatketaan 
toukokuussa

Tässä esityksessä 

liitteenä vielä 

seuraavat diaesitykset:

Vantaa-Kerava Sote-
keskus – hanke 

mielenterveys- ja 

päihdepalvelujen kärki 

diat 26-38

Keski-Uudenmaan 

(KEUSOTE) diat 39-44
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