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Nuorten lisääntyneeseen
mielenterveysavun
tarpeeseen vastataan
näyttöön perustuvin
menetelmin
 

Nuorten psyykkinen pahoinvointi,
mielenterveysoireilu ja koettu avun tarve ovat

 

 

 

 

 

Vihdoinkin: Sote-uudistus läpi eduskunnasta (ja
saamme käynnistää toimeenpanon)
 

Onhan tätä odotettu. Ja aika monta vaalikautta siihen meni. Mutta nyt se on totta. Sosiaali- ja
terveyspalvelut kootaan ”leveämmille harteille” hyvinvointialueille, jotka pystyvät nykyistä
paremmin järjestämään asiakaslähtöiset palvelut kaikille kansalaisille kaikkialla Suomessa.
Vaikea, välillä lähes mahdottomalta tuntunut työ on saatu nyt tehtyä. 

 
 

 

Lue lisää
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pandemia-aikana entisestään lisääntyneet.
Kouluterveyskyselyn tuoreet tulokset
osoittavat erityisesti nuorten tyttöjen
ahdistuneisuuden yleistyneen voimakkaasti:
jopa kolmannes tytöistä raportoi kyselyssä
keskivaikeaa tai vaikeaa ahdistuneisuutta.

 Lue lisää
 

 

 

 

 

Helsingin
mielenterveyspalveluis-

 sa panostuksia
varhaiseen tukeen:
miepit, lyhytterapia ja
kohta terapiatakuu
 

Mielenterveyspalveluiden saatavuus on
noussut viime vuosien aikana erittäin paljon
keskustelua herättäväksi aiheeksi. Käynnissä
on selvästi myös muutos asenteissa. Yhä
useampi hakeutuu palveluihin ja monet ovat
kertoneet avoimesti terapiassa käynnistä.
Toisaalta myös terapiaan pääsyn vaikeudesta
on kirjoitettu paljon.

 
 

Lue lisää
 

 

 

 

Helposti ja hauskasti –
yhteinen
hoivakotiportaali Länsi-
Uudellemaalle
 

Pääosassa sinä! Länsi-Uudellamaalla me
sote-ammattilaiset tulemme töihin, jotta
länsiuusimaalaiset voivat hyvin.
Arvolupauksemme ”pääosassa sinä”
tarkoittaa ikääntyneiden palveluissa
esimerkiksi sitä, että ikääntynyt voi itse valita
haluamansa hoivakodin, kun kotona
asuminen ei ole enää mahdollista.
 

Lue lisää
 

  

Kuinka tehdä sote-
palveluissa parempia
asioita, ei vain vanhoja
asioita paremmin?
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Sote-uudistuksessa on tärkeää ottaa mukaan
häiriökysynnän ilmiö, koska se vaikuttaa
samanaikaisesti palveluiden saatavuuteen,
työn määrään ja kokonaiskustannuksiin.
 

Lue lisää
 

 

 

 

Yhdyspinnat soten ja
pelastustoimen
uudistuksessa
 

Kuntien ja tulevien hyvinvointialueiden
tehtävänjaon toimivuudessa oleellinen kohta
on kunnan ja hyvinvointialueen välisen
yhdyspinnan toimivuus. Yhdyspinnalla
tarkoitetaan kahden tai useamman
organisaation välistä toiminnallista yhteyttä tai
liittymäpintaa, jossa korostuu yhdessä
tekemisen merkitys
 

Lue lisää
 

 

 

 

Miksi asiakas tarvitsee
sosiaali- ja
terveydenhuollon
palvelujen
yhteensovittamista?
 

Varasin ajan lääkärille sähköisesti ja asioin
etänä kuvayhteyden avulla. Palvelutarpeeni
oli yksinkertainen, saamani hoito-ohje selkeä
ja ongelmani oli ratkaistavissa yhden
ammattilaisen yhteydenotolla. Sain apua ja
olin tyytyväinen palveluun.
 

Lue lisää
 

 

 

 

Toimeenpanon
tiekartasta tukea
hyvinvointialueiden
rakentamiseen

  

Sote-uudistuksen toimeenpanon valmistelua
on käynnistelty viiden valmisteluryhmän
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työskentelyn kautta. Nämä valmisteluryhmät
toimivat alueellisen valmistelun jaoston
alaisuudessa ja tukevat osaltaan alueita
valmistautumisessa varsinaiseen
toimeenpanoon.
 

Lue lisää
 

 

 

 

Usein kysytyt
kysymykset
 

Usein kysytyt kysymykset väliaikaisesta
toimielimestä

 Mikä on hyvinvointialueen väliaikainen
toimielin, mihin sitä tarvitaan ja mitä sen
tehtäviin kuuluu? Löydä vastaukset usein
esitettyihin kysymyksiin väliaikaisesta
toimielimestä.

 Lue lisää· 
 

Usein kysytyt kysymykset hankinnoista
 Mitä lainsäädäntöä hankinnoissa on

noudatettava ja mikä organisaatio toimii
hankintayksikkönä valmistelun ajan? Löydä
vastaukset usein esitettyihin kysymyksiin
hankinnoista 

 Lue lisää
 

 

 

 

 

Pelastustoimen uudistus
– webinaarin tallenne
 

Sisäministerin ja Suomen Palopäällystöliiton
webinaarissa 8.6. keskusteltiin
pelastustoimen uudistuksesta,
hyvinvointialueuudistuksesta ja alueellisen
valmistelun etenemisestä. Aiheesta alustivat
sisäministeriön pelastusneuvos Janne
Koivukoski, hallitusneuvos Ilpo Helismaa,
projektipäällikkö Markus Viitaniemi ja
neuvotteleva virkamies Tiina Snellman sekä
sosiaali- ja terveysministeriön
erityisasiantuntija Antti Kuopila.
 

Katso tallenne
 

  

Mikä on tulevaisuuden
sosiaali- ja
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terveyskeskus? Katso
video:
 

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskuksia
tehdään osana sote-uudistusta. Ylilääkäri Heli
Mattila ja sosiaalihuollon kehittämispäällikkö
Heidi Muurinen kertoo, mitä se käytännössä
tarkoittaa.
 

Katso video
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