
Hyvinvointialueen 
TKKI-yksikön  
mahdollisuudet  
tukea lasten ja 
nuorten 
mielenterveyttä

Anneli Kuusinen-Laukkala, LT, oyl, 

palveluesihenkilö

Tutkimus-, tieto- ja 

koulutuspalvelut ja 

Perusterveydenhuollon yksikkö

etunimi.sukunimi@ksshp.fi

8.6.2022



Mitä TKKI-toiminta on?



TKKI-toiminnan nykytilanne sairaanhoitopiirissä
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 Johtamisen palveluiden osana TTK-yksikkö, joka sisältää 4 tiimiä: 

koulutuspalvelut, tutkimustoiminta, tieto- ja kirjastopalvelut ja 

Perusterveydenhuollon yksikkö

Koulutuspalvelut(6 koulutussuunnittelijaa, 2 tutkimuskoordinaattoria, 2 teknistä 

asiantuntijaa, 2 opetushoitajaa, 1 lääkärikoulutuksen koordinaattori, 1 koulutusasiantuntija, 

1 koulutuspäällikkö) mm.  tuottaa sairaalan sisäisiä ja alueellisia koulutuksia 

(si)sote-henkilöstölle, hajautettua lääketieteen perusopetusta, amanuenssuureja

ja erikoistumiskoulutuksen tukea, verkkokurssimateriaaleja henkilöstölle ja -

alustan kouluttajille, koulutustietojen seurantajärjestelmän ja raportoinnin ja 

tarjoaa harjoitteluympäristöjä  ja –välineitä erilaisiin taito- ja 

simulaatiokoulutustarpeisiin, mm. Lapset puheeksi- koulutus, Lasten seksuaalisen 

hyväksikäytön tutkiminen, Yhteiset lapsemme, EMDR- koulutus, Mieliniekka-

koulutukset

 KEHO-verkosto yhdistää sote- ja hyvinvointialan toimijoita
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 Tutkimustoiminta(2 tutkimusasiantuntijaa) tukee tutkijoita EVO-ym. 

rahoitushauissa, auttaa tutkimuslupien hakemisessa, tietosuoja-asioissa, 

tutkimusrahoituksen käytön  seurannassa, tutkijaviikkojen varauksissa, 

tutkimushoitajien kanssa tehtävässä yhteistyössä, työtilojen ja –välineiden 

järjestelyissä. Shp:ssä oma tutkimuseettinen toimikunta yhdessä Jyväskylän 

yliopiston kanssa, joka käsittelee alueen ihmiseen kajoavien tutkimusten 

lausuntoasiat kuukausittain. Shp:llä ja Jyväskylän yliopistolla myös yhteinen

tiedetoimikunta, jossa käsitellään tutkimustoimintaan liittyviä käytännön 

yhteistyöasioita kuukausittain ja laativat yhdessä tutkimusstrategian. Em.tahot 

järjestävät vuosittain Tiedepäivän, jossa esitellään alueen tutkimustoimintaa ja 

sen tuloksia monitieteisesti. Jyväskylän yliopistolla ja sairaanhoitopiirillä on 

yhteinen HYTE-tutkimusyhteistyösopimus, jossa sovittu yhteisistä 

tutkimuskohteista ja tavoitteista. Vuosittain  kerätään yhteen shp:n tieteellisten 

julkaisujen luettelo, jossa noin 200 artikkelia per vuosi. Samaa luokkaa kuin 

esim. KYSissä.
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 Tieto- ja kirjastopalvelut( 1 informaatikko ja 2 osa-aikaista 

kirjastoassistenttia) hankkivat sähköisiä tietoportaaleja kliinikoiden ja 

tutkijoiden käyttöön sekä tukien erikoistuvien lääkäreiden koulutusta ja alan 

opiskelijoiden perehtymistä niiden käyttöön. Mukana keskussairaaloiden 

virtuaalikirjastojen yhteishankinnoissa omien hankintalähteiden lisäksi. Tähän 

saakka palvelut olleet vain sairaalan henkilökunnan käytössä. Ei fyysisiä toimitiloja 

toistaiseksi.
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Perusterveydenhuollon yksikkö(2 hyvinvointikoordinaattoria, 1 

ravitsemusterapeutti, 1 kliininen asiantuntijafysioterapeutti, 1 kliinisesti erikoistunut 

sairaanhoitaja, 1 kliininen asiantuntijasairaanhoitaja, 1 tutkimusjohtaja+aluekouluttaja

(yleislääketiede), 1 terveyden edistämisen professori ÿhdessä JYU:n kanssa, 1 

osastonylilääkäri, 4 hanketyöntekijää tällä hetkellä

 Tukee perusterveydenhuollon työtä esim. hoitoketjujen laadinnassa ja 

käyttöönotossa, yhteisten hoito- ja potilasohjeiden laadinnassa ja tallennuksessa, 

moniammatillisten kehittäjäverkostojen toiminnassa, laatutyössä, YEK-vaiheen  ja 

yleislääkäreiden erikoistumiskoulutuksessa, terveyskeskusten ylilääkärityössä,  

perusterveydenhuollon tutkimuksessa, kehittämishankkeiden hauissa ja 

hallinnoinnissa ja tarjoaa ympäristön niiden toteutukselle.

 Lisäksi tekee terveydenedistämistyötä yhdessä kuntien ja sote-toimijoiden ja 

järjestöjen kanssa ja siihen liittyvää tutkimusta. Sähköiset hyvinvointikertomukset 

kuntien kanssa, maakunnallinen hyvinvointisuunnitelma, ravitsemus- ja 

liikuntaohjausta eri ikäisille,  kokemusasiantuntijatoiminnan kehittäminen, 

osallisuus, hyvinvointiryhmät, tutkimustyötä, Meijän polut-sivusto tuotoksina mm.



Mitä hyvonvointialueella?



Oraganisaatiokaavio hyvinvointialueella, LUONNOS 7.6.22
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TKKI-valmistelussa mukana myös Koske, perusterveydenhuolto, 
oppilaitokset, PeLa, kunnat, järjestöt, yritykset…
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 Strategia hyvinvointialueella tähtää sote-integraatioon kaikenikäisten 

palveluissa. Palvelutuotannossa Lapset, nuoret, perheet- palvelualue 

erikoistunut perustason sote-palveluiden tuottamiseen lapsille ja lapsiperheille 

monialaisesti. Tukee sivistystoimen työtä kuntapuolella. Vastaavat 

terveydenhuollon erityistason palvelut sairaalapalveluiden palvelualueella. 

Somaattisten sairauksien hoito laaja-alaisessa sote-keskuksessa. OT-keskus

tukee vaativaa erityistasoa edellyttävää toimintaa Kuopiosta käsin jatkossa 

pääosin sosiaalityötä tukien.

 Tuottavat tietoa esim. monialaisen tutkimuksen käyttöön tai työssäoppimisen 

mahdollisuuksia eri alojen opiskelijoille, työkiertomahdollisuusksia ammattilaisille, 

menetelmäosaamista työhön, uusia kohtaamisen tapoja, moniammatillisen 

tiimityön edistämistä, toiselta oppimista, uusia verkostoja soten ulkopuolelle

 Lähtökohtana kuitenkin alussa että kustannukset eivät saa nousta nykyisestä 

TKKI-toiminnoissakaan eli toimintoja ei voi laajentaa muuta kuin 

henkilöstönsiirroilla hyvan alueella paikasta toiseen. Jatkosta emme tiedä..



Entä lasten ja nuorten 

mielenterveys TKKIssä?



Osana muita palveluja..
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 Koulutuspalveluiden tarjonta(alueellista yhteistä, työyhteisöihin tai 

palvelualueille kohdennettua paikallista, tarvittaessa simulaatiokoulutusta, 

virtuaalisessa ympäristössä tapahtuvaa, pelimenetelmiä oppimisen tueksi) ja 

yhteiseen käyttöön tuleva verkkokurssialusta kohdennettuine materiaaleineen 

tukemassa sekä ehkäisevää että hoitavaa työtä tekeviä. Kouluttajien työn tukea 

koordinoidusti, kouluttajakoulutusta. Näyttöön perustuvien menetelmien koulutus 

TulSote-hankkeen kautta Kuopiosta. RRF-rahoituksella kehitettävää 

vuorovaikutuskoulutusta, työn tekemisen ohjausta, työnohjausta. Kenties 

perhe(keskus)lääkärikoulutusta lasten, nuorten ja perheiden kanssa 

työskenteleville lääkäreille sekä avopuolella että sairaalassa. Ostopalveluna

hankittua koulutusta oppilaitoksilta. Peruskoulutuksen uudistamista sote-alan 

ammattilaisille ajan tarpeita vastaavaksi, mukaan lukien harjoittelujaksot.

 Muita spesifejä tarpeita? Tarvitaanko työryhmää suunnitteluun?
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 Tutkimustoiminnan tuki myös pth-, sosiaalialan sekä turvallisuusalan 

tutkimusta tekeville jatkossa. Mukana myös yliopistot, NMI, amkit. Luvat, infra, 

tilat, välineet, tilasto-ohjelmat, tietoaltaat, statistikon palvelut, tietoturva-asiat, 

juridiikan asiantuntemus, teköäly apuna

 Sosiaali- ja terveydenhuollon tEVO-rahojen ja muun tutkimusrahoituksen haku 

ja hallinnoinnin tuki tutkijoille, rahoituslähteiden etsintä

 Yhteistoimet yliopiston ja hyva:n välillä, pääsy tietolähteille, yhteistyön 

onnistuminen, monialaiset tutkimuskohteet, yhteiset rahoitushaut, HYTE-

sopimuksen päivittäminen hyva:lle, samoin tutkimusstrategian. 

Mielenterveysteemat yhteiseksi tutkimuskohteeksi monialaisesti, kiinnittyminen 

muuhun kehittämis(hanke)työhön. Kansallisen mielenterveysstrategian 

seuraaminen. 
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 Tieto- ja kirjastopalvelut tukemaan kaikkien alojen tiedon tarpeita, uudet 

hakuportaalit hankintaan sen mukaan tarv. Huomioidaan jo olemassa olevat 

mahdollisuudet yliopistojen portaaleihin, hankinnat kalliita! Sopimukset kerran 

vuodessa, toimitusajat pitkiä. 
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 Ehkäisevä päihde- ja mielenterveystyötä tehdään sekä hoidollisissa palveluissa 

että niiden ulkopuolella kaikissa kohtaamisissa, tiedostettuna tai tiedostamatta. 

Kuuluu kaikille, erityisesti lapsia ja nuoria kohtaaville aikuisille, joilla erityinen 

vastuu, ei vain alan ammattilaisille. Yhteisöihin ja lähiverkostoihin vaikuttamista, 

arvoihin ja asenteisiin vaikuttamista, positiivisen puolen ja vahvuuksien esille 

nostamista kaikissa olosuhteissa, omaehtoista hakeutumista virtuaalisiin ja 

sosiaalisiin palveluihin ja toimintoihin ilman kynnystä, mahdollisuuksien luomista, 

osallisuuden edistämistä, yhteistyötä soten ulkopuolisten toimijoiden kanssa: 

varhaiskasvatus, koulut ja oppilaitokset, seurakunnat, yhdistykset, yritykset, 

järjestöt, liikuntaseurat, harrastustoiminnat, luontoympäristöt, lemmikit, 

rentoutumis- ja palautumistaidot, turva- ja tunnetaidot

 Näihin palveluihin ja toimintoihin ohjaamista (palvelutarjotin), ammattilaisten 

kouluttamista, asenteisiin vaikuttamista, vuorovaikutustaitojen vahvistamista, eri 

tasoista osaamista eri portaille, tukimateriaalituotantoa, sähköiset palvelut yhtenä 

toiminnan muotona, myös ryhmätoimintoja, tukihenkilö/kaveritoimintaa, nettitukea, 

näyttöön perustuvia toimintamalleja ja hoitoketjukäytänteitä, ammattilais- ja 

potilasohjeita, sometiedottamista, kampanjoita

 KS. https://www.sairaalanova.fi/fi-FI/Ammattilaisille/Hoitoketjut



Mitä muuta pitäisi olla?
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KIITOS!


