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Hyvä Keski-Suomen
sosiaali- ja
terveyspalveluiden
ja pelastustoimen
henkilöstö
Syksy on mennyt vauhdilla ja elämme joulun
odotuksen aikaa. Meillä Keski-Suomessa hyvinvointialueen valmistelu on edennyt pala
kerrallaan. Monia asioita on saatu liikkeelle, mutta paljon on vielä tehtävää, jotta olemme
valmiudessa siihen, että sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisvastuu
siirtyy hyvinvointialueelle vuoden 2023 alusta.

Kuljemme kohti vuoden vaihdetta ja valmistelukin kääntyy pian uuteen vaiheeseen, kun
alkuvuodesta pidetään Suomen historian ensimmäiset aluevaalit ja aluevaltuusto aloittaa
toimikautensa maaliskuussa 2022. Siitä käynnistyy hyvinvointialueen päätöksenteko.

Näistä, ja kaikesta muusta valmistelun ja uudistuksen edistymisestä, jatkamme viestintää
aktiivisesti. Muistakaa seurata hyvaks.fi-verkkosivujen tiedottamista ja lukaiskaa aina jossain
välissä näitä uutiskirjeitä. Ottakaa myös some-kanavat aktiiviseen seurantaan! Tulemme ensi
vuonna tiivistämään vuorovaikutusta koko henkilöstön kanssa, kun siirrymme valmistelussa
päätöksentekovaiheeseen hyvinvointialueen valtuuston aloittamisen myötä.

Haluan kiittää kaikkia esihenkilöitä, jotka olette syksyn aikana osallistuneet aktiivisesti
esihenkilöinfoihin. Toivottavasti asiat ja sisältö on palvellut teitä ja olette pystyneet viemään
viestiä eteenpäin myös työyhteisöihinne, jotta tilannekuva uudistuksesta ja valmistelun
etenemisestä välittyy kaikille.

Kiitos myös hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen jäsenille ja varajäsenille sekä
kaikille eri työryhmiin jo osallistuneille tekemästänne työstä uudistuksen toimeenpanossa: teette
merkittävää tehtävää vaativassa toimintaympäristössä. Haluan toivottaa teille kaikille hyvää ja
levollista joulun aikaa sekä toiveikasta alkavaa vuotta 2022!

 

Katso video

 

 

Ajankohtaista henkilöstölle -videot
Ajankohtaista henkilöstölle -videoissa kerromme hyvinvointialueen valmistelusta tulevalle
henkilöstölle, teille noin 10 000 ammattilaiselle. Keski-Suomen hyvinvointialueen Henkilöstö-
jaoston puheenjohtaja Riitta Hallberg vastaa oheisella videolla kysymyksiin uudistuksen
taustasta, keitä ja miten muutos koskettaa sekä mitä uudistus tarjoaa työntekijöille.

 

 

https://keski-suomen-sairaanhoitopiiri.creamailer.fi/email/61b0c4e0e8bf2
https://hyvaks.fi/henkilosto/ajankohtaista-henkilostolle-videot
https://www.facebook.com/hyvinvointialueks
https://twitter.com/hyvaks
https://www.instagram.com/hyvinvointialueks/
https://www.youtube.com/channel/UCCCiuVwDuWHAu-vqHMibnAA


Mitä minulle
tapahtuu 1.1.2023?

 

Miten valmistelu etenee? Lue jaostojen
kuulumiset!
Keski-Suomen hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen
(puhekielessä VATE) tukena työskentelee kuusi jaostoa. Jaostot ovat
valmistelevia työryhmiä, jotka valmistelevat asioita väliaikaiselle
toimielimelle ja edelleen tammikuussa 2022 aluevaaleissa valittavan
aluevaltuuston päätöksentekoon.

Henkilöstöjaosto vahvistuu alatyöryhmillä. Jaostossa on valmisteltu yksityiskohtainen
suunnitelma HR-tietojen keruusta ja viennistä HR-järjestelmiin. Perusteilla on myös
alatyöryhmiä tekemään ensi vuonna valmistelutyötä henkilöstötyöryhmän tukena.
Hyvinvointialueelle valmistellaan parhaillaan henkilöstön siirtosopimusta sekä siirroissa
noudatettavia periaatteita. Luovuttaville organisaatioille on myös laadittu suositukset, jotka
koskevat muun muassa palkkapoliittisia periaatteita, paikallisia sopimuksia ja säästövapaita.

Henkilöstöjaoston toimikausi päättyy 28.2.2022, mutta vaaleilla valittavan aluevaltuuston ja
muiden hyvinvointialueemme toimielinten järjestäytymisen jälkeen työ jatkuu myöhemmin
tarkentuvassa kokoonpanossa ja muodossa. Jaoston kalenterista löytyvät heti alkuvuodesta
varaukset esimerkiksi esihenkilöinfojen ja järjestöjen aamukahvitilaisuuksien jatkamiselle.

Pelastustoimen jaostossa uudistus kohti hyvinvointialuetta etenee toimialan näkökulmasta
suunnitellusti ja aikataulussa. Organisaation varautumisesta vastaava ryhmä on kartoittanut
valmiussuunnitelmat ja laatinut aiheesta raportin jatkotyöskentelyn tueksi. Ensihoitopalvelun
toimintamallia valmistellaan sairaanhoitopiirin ensihoidon vastuulääkärin johdolla. Yhdyspinta-
asioiden työryhmässä on tehty aktiivista yhteistyötä ja pohdintaa verkostojen, kuntien ja
järjestöjen kesken. Pelastustoimen siirtoa valmisteleva ryhmä etenee tehtävässään ja on
mukana muiden jaostojen toiminnassa.

ICT-jaoston tehtävänä on valmistella ja käynnistää tarvittavat projektit hyvinvointialueen
tarvitsemien ICT-ratkaisuiden suunnitteluun ja toteutukseen. Jaosto on kartoittanut
organisaatioiden järjestelmien nykytilaa ja valanut perustusta tulevalle työrupeamalle
esimerkiksi Keski-Suomen ICT-asiantuntijoita yhteen koonneessa Kickoff-tilaisuudessa. Jaosto
odottaa valtion ICT-avustushakemuksen päätöstä loppuvuodesta 2021 ja ryhtyy saadun
avustuksen turvin edistämään tulevan hyvinvointialueen näkökulmasta kriittisimpiä
kokonaisuuksia.

Sote-jaoston tehtävänä on valmistella valtakunnallisen tiekartan mukaisesti palvelujen
järjestämis- ja tuotantomallia. Jaoston työn tukena toimii neljä alatyöryhmään, jotka
valmistelevat vastuualueellaan palvelun järjestämisen ja tuottamisen kokonaisuutta. Alaryhmät
esittävät työnsä tuotokset sote-jaostolle 28.2.2022 mennessä. Alaryhmät ovat Sairaalapalvelut,
Laaja-alainen sote-keskus, Perheiden palvelukokonaisuus ja Aikuisten koti- ja asumispalvelut.

Talousjaostossa talous- ja tilatietojen kerääminen nykyorganisaatioista on valmistumassa ja
sopimuskartoitus jatkuu edelleen. Ratkaisuja toiminnan käynnistämisvaiheen talouspalveluista
ja käytettävistä talouden tietojärjestelmistä on tehty ja tehdään edelleen. Monetra Keski-Suomi
jatkaa talous- ja henkilöstöhallinnon peruspalvelujen palveluntuottajana myös vuonna 2023.

Toiminnan aloituksessa käytettävistä talous- ja henkilöstöhallinnon tietojärjestelmistä päätettiin
väliaikaisen valmistelutoimielimen kokouksessa 16.12.2021. Seuraavana talousjaoston työ
jatkuu muun muassa voimaanpanolain mukaisten siirtyvään omaisuuteen, tiloihin ja sopimuksiin
liittyvien selvitysten valmistelussa. Selvitykset tulee antaa 28.2.2022 mennessä.

Yhdyspintajaoston työ keskittyy nimensä mukaisesti niihin tehtäviin, joissa tulevaisuudessa
toimitaan tiivisti yhdessä hyvinvointialueen, kuntien ja muiden sidosryhmien välillä.
Loppuvuoden aikana keskeiset teemat ovat olleet hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen,
sivistys-, sosiaali- ja terveystoimen yhteistyö, oppilashuolto ja järjestökoordinaatio.
Kuntakierroksella on kartoitettu laajasti kuntien käytäntöjä yhdyspinnoilla. Lähiaikoina Keski-
Suomen toimijoista kootaan uusia työryhmiä rakentamaan yhteistyökäytänteitä muun muassa
työllisyyden, kotouttamisen sekä liikunta- ja kulttuuritoimijoiden teemoilla.

 



 

Lue lisää

 

Säilyvätkö oma työpaikka ja työpiste
siellä, missä ne nyt ovat?
Entä säilyvätkö esihenkilöt ennallaan?

Näihin ja moniin muihin henkilöstön mieltä
askarruttaviin kysymyksiin löytyy vastaukset
HyvaKS.fi-sivuston Usein kysytyt kysymykset
-osiosta. Jos et löydä sieltä valmiiksi
vastausta omaan kysymykseesi, lähetä
kysymyksesi meille sivustolla olevan
palautelomakkeen kautta. Lisäämme
sivustolle vastauksia sitä mukaa kuin kysymyksiä saadaan.

 

 

 

 

Tapahtumat
Esihenkilöinfot jatkuvat myös ensi vuonna
tuttuna ajankohtana perjantaisin. Tilaisuudet
21.1.2022 ja 18.2.2022 ovat esihenkilöiden
Outlook-kalentereissa. Tilaisuudet
tallennetaan, ja esihenkilö voi välittää
tallennelinkin omalle tiimilleen.

Samoin järjestöjen aamukahvit jatkuvat, ja ne
ovat aikataulutettu perjantaille: 28.1.2022, 25.2.2022 ja 25.3.2022, kello 8–9.

Koko henkilöstön tapahtumia suunnitellaan parasta aikaa, ja niihin toivotaan henkilöstön
toiveita.

 

Vastaa kyselyyn

 

 

Aluevaalit – anna
äänesi kuulua!
Aluevaaleissa äänestäminen on tärkeää,
jotta tulevan työnantajamme toiminnan
linjaajilla olisi selkeä valtakirja ja hyvä
kosketuspinta myös meidän sote- ja
pelastusammattilaisten arkeen.

Aluevaalit tammikuussa 2022 vaikuttavat suoranaisesti jokaisen sote- ja pelastustoimen
tehtävissä työskentelevän työhön. Valtuusto linjaa niin strategiaa kuin palveluverkkoa ja yhteistä
toimintatapaa koskevia asioita. Äänestäminen on tärkeää, jotta hyvinvointialue antaisi jatkossa
tarvittavat palvelut, tukea ja turvaa kaikille keskisuomalaisille jo ensi parkaisusta viimeiseen
hengenvetoon asti.

Mistä äänestän ja miksi?

Aluevaaleissa valitaan valtuusto hyvinvointialueille. Valtuusto aloittaa työnsä 1.3.2022 ja vastaa
1.1.2023 alkaen sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelujen järjestämisestä
hyvinvointialueella.

Äänelläsi on suora vaikutus toimivaan arkeen. Hyvinvointialueiden tavoitteena eri puolilla maata
on varmistaa yhdenvertaiset, laadukkaat ja saavutettavat peruspalvelut kaikkialla Suomessa.

 

 

Millaista viestintää ja tapahtumia toivot?

Miten haluat kuulla hyvinvointialueen valmistelusta? Millaisia tapahtumia toivot? Vastaa lyhyeen
kyselyy. Kiitos vastauksestasi ja ajastasi!

 

 

https://hyvaks.fi/tietoa-hyvinvointialueesta/usein-kysytyt-kysymykset
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=XNA0_PKiwkqJxbRPOp9FHM9Cup43lBFKtlDozj-VXBBUOTdVTTEzUEs2SUVYUEJIVEpLTVRTNERUNy4u


Lue lisää aluevaaleista

Varsinainen vaalipäivä on sunnuntai 23.1.2022. Ennakkoäänestys järjestetään kotimaassa 12.–
18.1. ja ulkomailla 12.–15.1.

Keskiviikkona 26.1.2022 aluevaalilautakunta vahvistaa vaalituloksen. Käytä ääntäsi toimivien
palvelujen puolesta!

 

 

 

Vastaamme aluevaalihaasteeseen!

Kilvoittelemme aluevaaleissa korkeimmasta
äänestysprosentissa Päijät-Hämeen, Kanta-
Hämeen ja Kymenlaakson
hyvinvointialueiden kanssa. Korkeimman
kokonaisäänestysprosentin saanut
hyvinvointialue on voittaja. Panoksena ovat
hävinneiden hyvinvointialueiden tarjoamat
torikahvit voittaneen hyvinvointialueen
kunnassa, jossa äänestetään vilkkaimmin.

Jos Keski-Suomen hyvinvointialueella on
korkein äänestysprosentti, tarjotaan
vilkaimmin äänestäneessä Keski-Suomen
kunnassa kuntalaisille lettukahvit 31.3.2022
mennessä. Lähde sinäkin mukaan ja haasta oma työehteisösi äänestämään!

 

Lue lisää haasteesta  

 

Seuraa somessa
Kerromme sosiaalisessa mediassa hyvinvointialueen valmistelun etenemisestä. Nyt somessa
pyörii tiedotteiden, blogitekstien ja tapahtumien lisäksi valmistelijoiden työarkea avaavat
#myday-julkaisut sekä aluevaalien haastekampanja sekä hyvinvointi-, terveys- ja
turvallisuusvinkkejä antava joulukalenteri.

#hyvaks #hyväarkikaikille

 

     

 

Osoitelähde: Asiakasrekisteri, uutiskirjeen tilaajat.
Jos et halua meiltä enempää postia, poistu postituslistalta.

https://hyvaks.fi/aluevaalit-2022
https://hyvaks.fi/uutiset/keski-suomen-hyvinvointialue-vastaa-aluevaalihaasteeseen
https://keski-suomen-sairaanhoitopiiri.creamailer.fi/unsubscribe/no-list
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