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Uutiskirjeessä aiheina: 
- Mitä tapahtui hankkeissamme syksyllä 2021? 
- Rekrytoimme! 
- Lasten, nuorten ja perheiden palvelukokonaisuus 
- Moniammatillinen toimintamalli 
- Mielen hyvinvoinnin kampanja - viestintäapua kaivataan 
- OmaKS.fi-palvelussa ajankohtaista 
- Sosiaali- ja terveysministeriö myöntää valtionavustusta Tulevaisuuden sosi-

aali- ja terveyskeskus -ohjelmaan 
- Verkkosivut ja somekanavat  
- Uutiskirjeiden jatko 
- Hyvää joulua! 

 

 
1. Mitä tapahtui hankkeissamme syksyllä 2021? 
 
Mitä palveluiden kehittämisessä on tapahtunut? Miten lasten, nuorten ja perhei-
den palvelukokonaisuus etenee? Entä hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, jär-
jestöyhteistyö ja osallisuus? Miten palveluketjuja kehitetään? Millaista osastojen 
kehittämistyö meillä on? Lue ”puolivuotiaskatsaus” hanketyöstämme. Lue lisää.   
 

2. Rekrytoimme  
 
Oletko sinä Keski-Suomen oma supernanny eli etäperhetyöntekijämme Oma-
nanny? Oletko etsimämme perhetyön ammattilainen, joka kohtaa ja tukee lapsi-
perheitä etäyhteyden välityksellä osana digitaalista sosiaali- ja terveyskeskus 
OmaKS.fi-palvelua? Lue lisää.  
 
Oletko valmis kehittämään lastensuojelun sosiaalityötä ihan nextille levelille? 
Oletko sinä etsimämme lastensuojelun sosiaalityön ammattilainen, jolla on tule-
vaisuuteen katsova kehittämistyön ote ja halu kehittää lastensuojelun sosiaali-
työtä Keski-Suomen hyvinvointialueella? Lue lisää.  
 
Valmistelemme eri asiantuntijaverkostoissa Keski-Suomeen palliatiivista keskusta 
osana Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaamme. Tavoitteenamme 
on muun muassa sujuvoittaa palliatiivisessa hoidossa ja saattohoidossa olevien 
hoito- ja palvelupolkuja. Keskuksessa tulee toimimaan palliatiivinen poliklinikka, 
kotisairaala, erityistason vuodeosastopaikkoja sekä kattavat psykososiaalisen tuen 
palvelut. Palliatiivinen keskus tulee palvelemaan koko Keski-Suomen hyvinvointi-
alueen asiakkaita ja elämän loppuvaiheen hoitoon osallistuvia ammattilaisia. Nyt 
haussa on lääkäri palliatiiviselle polille ja kotisairaalaan. Lue lisää. 
 

https://hyvaks.fi/uutiset/mita-hankkeissamme-tapahtui-syksylla-2021
https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/etaperhetyontekija-jyv-52-1412-21/
https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/erityissosiaalityontekija-jyv-52-1410-21/
https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/laakari-palliatiiviselle-polille-ja-kotisairaalaan-ksshp-02-55-21/
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3. Lasten, nuorten ja perheiden palvelukokonaisuus  
 
Olemme kouluttaneet noin 120 ammattilaista ICP-menetelmän käyttöön. Mene-
telmän avulla edistetään huolen puheeksi ottamista sekä autetaan lapsia ja nuo-
ria saamaan apua mielialapulmiin. 
 
Lastensuojelun sisältökehittämisen työryhmät käynnistyvät vuoden 2022 alussa. 
Tavoitteena on luoda yhteiset perhesosiaalityön ja lastensuojelun toimintakäytän-
nöt ja saada aikaa yhtenäinen toimintaohje Keski-Suomen hyvinvointialueelle.  
 
Lapsiperheiden palvelutarpeen arvioinnin kehittäminen Keuruun, Saarikan ja Wii-
taunionin yhteistyöalueilla etenee. Vahvistamme monitoimijaista palvelutarpeen 
arviointia ja alueiden sivistystoimia on otettu vahvasti mukaan kehittämistyöhön. 
 
Lisäksi edistämme perhekeskustoiminnan monitoimijaista varhaisen tuen tiimi-
mallia, jossa mukana ovat muun muassa Jyväskylän Huhtasuo, Toivakka ja Wii-
taunioni. Perhekeskustoiminnan osalta ensi vuonna valmistellaan Keski-Suomen 
perhekeskustoiminnan toimintasuunnitelmaa tulevalle hyvinvointialueelle. 
 

4. Moniammatillinen toimintamalli 
 
Teemme parasta aikaa vastaanottojen moniammatillisen toimintamallin ku-
vausta. Moniammatillisessa toimintamallissa vastaanottojen ammattilaiset esi-
merkiksi lääkärit, sairaanhoitajat, mielenterveys- ja päihdetyön ammattilaiset 
sekä sosiaaliohjaajat työskentelevät yhdessä tuoden oman osaamisensa ja näkö-
kulmansa asiakkaan kokonaistilanteen arvioimiseen ja hoitoon.  
 
Toimintamallissa on kyse siitä, miten vastaanotoilla toimitaan jatkossa alkaen hoi-
don tarpeen arvioinnista asian ratkaisemiseen saakka. Asiakkaan yhteydenotto-
hetkellä, hänen terveyteensä ja hyvinvointiinsa liittyviä tekijöitä tarkastellaan mo-
nipuolisen kysymyspatteriston avulla. Esimerkiksi olkapääkivun yhteydessä tar-
kastellaan myös asiakkaan sosiaalista hyvinvointia. Mallia valmistellaan yhdessä 
sote-keskuksien henkilöstön kanssa. Ammattilaiset pääsevät mukaan suunnitte-
lemaan omaa lopullista toimintamallia. Jokaisen vastaanoton kanssa käydään toi-
mintatavan perusperiaatteet läpi. Valmentajien avulla suunnitellaan lopullinen 
oma toimintatapa, jossa huomioidaan mahdolliset paikalliset erityispiirteet. Toi-
mintamallin jalkauttamisessa sote-keskuksiin tullaan huomiomaan kunkin orga-
nisaation omat, toimivat käytännöt. Lue lisää.  

 

 

https://hyvaks.fi/uutiset/vastaanottojen-moniammatillinen-toimintamalli-keski-suomen-hyvinvointialueelle
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5. Digitaalisia työkaluja kaivataan omahoidon tueksi  

Hankkeisamme keskeisenä tavoitteena on digitaalisten palveluiden, sähköisen 
asioinnin ja itsehoidon mahdollisuuksien lisääminen. Nyt pilotissa on omaseuran-
tatyökalu, joka lisää mittaustulosten luotettavuutta, helpottaa sekä asiakkaan että 
ammattilaisen työtä sekä säästää heidän aikaansa. Palvelu koetaan nykyaikaisena 
ja helppokäyttöisenä. Lue lisää.   
 

6. Mielenhyvinvoinnin kampanja – viestintäapua kaivataan 
 
Huoli nuorten mielen hyvinvoinnista sekä kuormittuneista palveluista saattoi 
hankkeidemme koordinoimana eri verkostot yhteen suunnittelemaan, miten 
viestinnällä voidaan vaikuttaa nuorten mielen hyvinvointiin. Syntyi yhteinen kam-
panja, jossa nuoria tavoitellaan sosiaalisessa mediassa, tapahtumissa sekä oppilai-
tosten kautta. Kampanjaa suunnittelemassa olivat muun muassa Nuorten Suomi, 
Music Against Drugs ry, Jyväskylän kaupungin nuorisopalvelut, Keski-Suomen so-
siaalialan osaamiskeskus (Koske) sekä Apua ajoissa -hanke Etelä-Savosta. Viestin-
tää toteutetaan Keski-Suomen järjestöjen, kuntien ja sote-kuntayhtymien ja asuk-
kaiden voimin. Lue lisää.   

 
7. OmaKS.fi-palvelussa ajankohtaista 
 
OmaKS.fi, Keski-Suomen digitaalinen sosiaali- ja terveyskeskus aloittaa kokemus-
asiantuntijan digitaalisen chat-vastaanoton. Kokemusasiantuntija on henkilö, jolla 
on omakohtaista kokemusta jostain terveyden, hyvinvoinnin tai mielenterveyden 
ongelmasta ja hän on käynyt kokemusasiantuntijakoulutuksen. Kokemusasian-
tuntijat ovat tavattavissa OmaKS.fi:n chatissa maanantaisin klo 12-16. Vastaan-
otolle pääsee anonyymisti ilman ajanvarausta ja se on avoinna kaikille keskisuo-
malaisille 3.1.2022 alkaen.  
 
Nuoren ja perheiden osion valmistelu käynnissä. Alkuvuodesta avattavien 
OmaKS:n nuorten ja perheiden sivustojen rakennus on täydessä käynnissä.  
 
OmaKS.fi:n ensimmäinen kalenterivuosi menestyksekäs. Toukokuussa avattu pal-
velu on palvellut jo tuhansia asiakkaita, eikä kasvuvauhti osoita hiipumisen merk-
kejä. Lue lisää. 
 

8. Sosiaali- ja terveysministeriö myöntää valtionavustusta Tulevai-
suuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaan 
 
Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelma täydentyy ja jatkuu 31.12.2023 
asti. Painopisteet laajentuvat muun muassa ikäihmisten ja vammaisten 

https://hyvaks.fi/uutiset/digitaalisia-tyokaluja-kaivataan-omahoidon-tueksi-kertoo-tuore-kysely
https://hyvaks.fi/uutiset/nuorten-mielen-hyvinvointi-koskettaa-ja-saattaa-verkostot-yhteen
https://hyvaks.fi/uutiset/omaksfin-ensimmainen-kalenterivuosi-menestyksekas
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palveluihin, nuorten maksuttomaan ehkäisyyn (alle 22-vuotiaat), sosiaalihuollon, 
lasten suojelun ja elämäntapaohjauksen kehittämiseen. Sosiaali- ja terveysminis-
teriö antoi päätöksen valtionavustuksesta, 7 224 185 eurosta, 20.12.2021.  
 
Keski-Suomen hyvinvointialue sai Sosiaali- ja terveysministeriön ICT-rahoitusta 12 
434 759 euroa. Lue lisää.  
 

9. Verkkosivut ja some-kanavat 
 

HyvaKS.fi-verkkosivuille kootaan laajalti tietoa hyvinvointialueen valmistelun ete-
nemisestä. Verkkosivuilta löydät uutiset, tapahtumat, blogikirjoitukset sekä tietoa 
hankkeidemme tavoitteista, painopisteistä ja tuloksista.  

Juuri nyt somessa pöyrii muun muassa joulukalenteri, hyvinvointialueen valmiste-
lijoiden työarkea avaavat #myday-julkaisut sekä aluevaali-haastekampanja.   

Somekanavamme: Facebook: @hyvinvointialueks, Twitter: @hyvaks, Instagram: 
@hyvinvointialueks. #hyväarkikaikille #hyvaks  

 

10. Seuraava uutiskirje 
 
Vuoden 2022 alusta uutiskirjeemme ulkoasu uudistuu. Jatkossa viestimme yhte-
näisesti Keski-Suomen hyvinvointialueena.  Hankkeemme on osa Keski-Suomen 
hyvinvointialuetta, hankkeissa kehitämme hyvinvointialueen palveluita. Seuraava, 
uudistunut uutiskirje ilmestyy viikolla 4/2022. 
 

11. Kiitos kuluneesta vuodesta ja hyvää joulua!  
 
Kiitos kaikille palveluiden kehittämisessä mukana olleille! Jatketaan hyvää yhteis-
työtä myös ensi vuonna. Oikein hyvää joulua! 
 

https://stm.fi/ajankohtaista/paatos?decisionId=0900908f8077c0af
http://www.hyvaks.fi/
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fhyvinvointialueks&data=04%7C01%7C%7C8aba70711ae94a8c3aac08d9790dbc60%7Cfc34d05ca2f24ac289c5b44f3a9f451c%7C0%7C0%7C637673922237589345%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=fOy4Au7UjjtDRfEa9JWrG%2FmgPp7A2sUq0gcpAZ9QrBM%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fhyvaks&data=04%7C01%7C%7C8aba70711ae94a8c3aac08d9790dbc60%7Cfc34d05ca2f24ac289c5b44f3a9f451c%7C0%7C0%7C637673922237589345%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=SGcn9JtZsBd561JQrlc9BS68RJDERZx%2Bgcu59LVwJ8w%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fhyvinvointialueks%2F&data=04%7C01%7C%7C8aba70711ae94a8c3aac08d9790dbc60%7Cfc34d05ca2f24ac289c5b44f3a9f451c%7C0%7C0%7C637673922237599303%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=1LPv8V5YELr0icFMWlv21DAc5IMPD%2FYLMfLVGCipMHs%3D&reserved=0
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Keski-Suomen sote-uudistuksen hankkeet  
 
Hyvinvointi. Terveys. Hyvä arki. 
 

 


