Keski-Suomen hyvinvointialueen henkilöstön
uutiskirje

Katso viesti selaimessa

Terveiset
hyvinvointialueen
valmistelusta
Vielä vuosi sitten en olisi uskonut, että
olemme nyt tässä tilanteessa eli aluevaalit on
pidetty ja hyvinvointialue on aloittamassa
toimintaansa 1.3.2022 alkaen. Aluevaltuuston
ensimmäisinä tehtävinä on
toimielinrakenteesta päättäminen, hallintosäännön hyväksyminen sekä hyvinvointialueen
johtajan viran perustaminen ja rekrytoinnin käynnistäminen.
Kun itse siirryin osaksi valmistelemaan tulevan hyvinvointialueen henkilöstöasioita, niin tajusin
konkreettisesti, miten isosta uudistuksesta on kyse. Hyvinvointialueelle siirtyy noin 10 000
työntekijää ja siitä tulee Keski-Suomen suurin työnantaja. Tämän syksyn aikana yleisesti
valmistelussa on keskitytty tiedon keruuseen eri alueilta, kuten tiloista, omaisuudesta,
sopimuksista ja henkilöstöstä. Lisäksi olemme selvittäneet yhteistyössä kuntien kanssa
tukipalveluja ja niiden järjestämistä hyvinvointialueella.
Olen ollut erityisen tyytyväinen siihen positiiviseen ilmapiiriin, jolla kuntien kanssa
yhteistyötä tehdään. Jotenkin on sellainen fiilis, että olemme yhteistyössä luomassa ja
rakentamassa parasta hyvinvointialuetta tänne Keski-Suomeen!
Riitta Hallberg, Henkilöstöjaoston puheenjohtaja, Keski-Suomen hyvinvointialue

Lue koko kirjoitus

Miten valmistelu etenee? Lue jaostojen
kuulumiset!
Keski-Suomen hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen (puhekielessä VATE)
tukena työskentelee kuusi jaostoa. Jaostot valmistelevat asioita väliaikaiselle toimielimelle ja
edelleen aluevaltuuston päätöksentekoon.
Henkilöstöjaostossa henkilöstötiedon ensimmäinen keruukierros on valmistumassa, ja uusi
keruu tapahtuu helmi-maaliskuussa. Keruutiedot tarvitaan, kun jaosto jatkaa henkilöstön
siirtosuunnitelman ja -sopimuksen hiomista. Jaoston alatyöryhmillä on edessään kiireinen
helmikuu, jotta niille uskottujen osakokonaisuuksien työsuunnitelmat ja aikataulut saadaan
etenemään.
ICT-jaoston työn on edistynyt hyvin, mutta vuodenvaihdetta on hallinnut haettua summaa
huomattavasti pienempi valtionavustus, joka ei kata kaikkia tarvittavia asioita. Jaosto on

joutunut tekemään ja jatkaa edelleen karsintaa niistä toimista, joita voidaan siirtää tehtäväksi
vuodelle 2023. Valtionvarainministeriö on valmistelemassa täydentävää rahoitusta, jonka
toivotaan osaltaan helpottavan hyvinvointialueen sujuvaa ja turvallista käynnistymistä 2023
vuoden alussa.
Pelastustoimen jaosto on jatkanut tiivistä työryhmätyötä, ja muiden alueiden malleihin on
tutustuttu muun muassa ensihoidon palvelujen järjestämisessä. Henkilöstösiirroissa
pelastustoimen näkökulmasta huomiota saa päätoimisen henkilökunnan lisäksi laaja
sopimushenkilöstön joukko. Yhdyspintatyöryhmän vetäjä vaihtuu: Juha Saario ottaa
vetovastuun Jouni Nurmisen siirtyessä ansaituille eläkepäiville.
Sote-jaoston tammikuun kokouksessa käsiteltiin muun muassa tutkimus-, koulutus-,
innovaatio- ja oppimistoimintoja sekä henkilöstön osaamisen kehittämistä ja johtamista
hyvinvointialueen valmistelutyössä. Jaoston alatyöryhmät ovat aloittaneet työskentelynsä ja ne
valmistelevat palvelun järjestämisen ja tuottamisen kokonaisuutta. Alaryhmä ovat Perheiden
palvelukokonaisuus, Laaja-alainen sote-keskus, Sairaalapalvelut sekä Aikuisten koti- ja
asumispalvelut.
Talousjaosto on lähettänyt kuntiin päätöksenteon tueksi selvitysluonnoksen 21.1. Kunnissa
omaisuuteen, vastuisiin, tiloihin, sopimuksiin ja henkilöstöön liittyvä selvitys tulee saattaa
kunnanvaltuustojen käsiteltäväksi ennen 28.2., ellei hallintosääntö kunnissa tämän selvityksen
antavasta toimielimestä muuta määrää. Talousjaoston toimeksiannosta on kuntien käyttöön
valmisteltu selvitystä koskeva luonnos, joka on lähetetty kuntiin perjantaina 21.1. Aluevaltuusto
käsittelee kuntien selvitykset 31.3. mennessä.
Yhdyspintajaosto kokoontuu 26.1. Kokouksen teemoina ovat kansallisen valmistelun terveiset
hyvinvointialueiden ja kuntien yhteisen johtamisen ja kehittämisen näkökulmasta. Käsittelyssä
ovat myös joulu-tammikuun kuntakierrosten anti sekä yhdyspintojen jatkovalmistelu ja
integroituminen Sote-jaoston työryhmiin. Lisäksi jaosto käsittelee hyvinvoinnin ja terveyden
edistäminen, oppilashuollon kokonaisuus ja työllisyys -kokonaisuuksien tilannekatsauksia ja
toimintasuunnitelmia.

Tapahtumat
Henkilöstöinfo pe 4.2. klo 8.30–9.30
Ensimmäinen hyvinvointialueen tulevalle henkilöstölle suunnattu infotilaisuus järjestetään
Teams Live -lähetyksenä perjantaina 4.2. klo 8.30–9.30. Infon kalenterikutsu on lähetetty
henkilöstölle esihenkilöiden kautta, ja tilaisuuden osallistumislinkki on julkaistu myös introissa.
Voit poimia linkin talteen myös tästä: Liity Teams Live -lähetykseen tästä. Tervetuloa!

Ohjelma:
Tervetulosanat
Miten vuosi 2022 etenee?, Kati Kallimo, puheenjohtaja, Keski-Suomen hyvinvointialueen
väliaikainen valmistelutoimielin
Keski-Suomen hyvinvointialue tehdään yhteistyöllä, Riitta Hallberg, henkilöstöjaoston
puheenjohtaja, Keski-Suomen hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin
Missä tieto lymyää?, Tero Manninen, viestinnän projektipäällikkö, Keski-Suomen
hyvinvointialue

Tilaisuudessa voi esittää kysymyksiä chatin kautta. Tilaisuus tallennetaan, eli sen voi katsella
myös jälkeenpäin. Henkilöstöinfossa lanseeraamme myös pe 18.2. alkaen joka toinen perjantai
klo 8.30−9.00 järjestettävät hyvinvointialueen henkilöstön aamukahvit.

Muut tapahtumat
• Henkilöjärjestöjen aamukahvit pe 28.1. klo 8−9
• Henkilöstön aamukahvi pe 18.2. klo 8.30−9.00
• Esihenkilöinfo pe 18.2. klo 12.30−14.00
• Asukkaat ja järjestöt ovat merkittävässä roolissa hyvinvointialueen valmistelussa. Kaikille
avoimen osallisuusfoorumin 15.2. klo 13−16 aiheina ovat hyvinvointialueen lakisääteiset

osallisuusryhmät: nuorisovaltuusto, vanhusneuvosto ja vammaisneuvosto

Kaikki tapahtumat

Millaista viestintää ja tapahtumia toivot?
Mitä haluat kuulla ja tietää hyvinvointialueen valmistelusta? Millaisia tapahtumia toivot? Vastaa
lyhyeen kyselyyn. Kiitos vastauksestasi ja ajastasi! Tämänhetkisissä vastauksissa korostuvat
konkreettinen, selkeä, ymmärrettävä, käytännönläheinen ja ajantasainen viestintä sekä oman
organisaation ja oman esihenkilöiden kautta saatu tieto hyvinvointialueen valmistelusta.

Vastaa kyselyyn

Aluevaaleissa valittu
69-jäseninen
aluevaltuusto
aloittaa toimintansa
1.3.
Keski-Suomen hyvinvointialueen aluevaltuuston ensimmäisiä tehtäviä on
järjestäytyminen, aluehallituksen valinta ja hyvinvointialuejohtajan viran
perustaminen. Aluevaltuusto määrittää tämän vuoden aikana painopisteet
palvelujen järjestämiselle hyvinvointialue- ja palvelustrategiassa sekä päättää
vuoden 2023 talousarviosta.

Keski-Suomi voittoon aluevaalihaasteessa – torikahvit
Kinnulaan
Keski-Suomen, Päijät-Hämeen, Kanta-Hämeen ja Kymenlaakson hyvinvointialueet kilvoittelivat
keskenään korkeimmasta äänestysprosentista ensimmäisissä aluevaaleissa. Keski-Suomen
hyvinvointialue vei voiton korkeimmalla äänestysprosentilla (47,5 %). Keski-Suomessa
aktiivisimpia äänestäjiä olivat Kinnulan kunnan asukkaat, jossa äänestysprosentti ylsi 59,4
prosenttiin. Haasteen panoksena olleet torikahvit järjestetään Kinnulassa hävinneiden
hyvinvointialueiden tarjoamana 31.3.2022 mennessä. Kinnulan torikahveilla kuntalaisille
tarjoillaan perinteisiä lettuja. Kiitos kaikille haasteeseen osallistuneille!

Lue lisää aluevaalivoitosta

Hyvinvointi. Terveys.
Turvallisuus.
Tavoitteenamme on turvata hyvä arki
asukkaillemme. Toimintamme tarkoitus
tiivistyy kolmeen sanaan: hyvinvointi, terveys
ja turvallisuus. Oheisella videolla kuvaamme
hyvinvointialuettamme. Varaa itsellesi sopiva
hetki videon katsomiseen ja vaikka kupponen
kuumaa. Videon pituus 4 min.

Katso video

Projektitoimisto esittäytyy

Keski-Suomen hyvinvointialueen valmistelu etenee askel askeleelta. Yksi konkreettinen
esimerkki uuden organisaation rakentumisesta on hyvinvointialueen ensimmäiset rekrytoinnit ja
uusissa määräaikaisissa tehtävissään aloittaneet seuraavat työntekijät:
Ari Ilkka, projektipäällikkö, ICT
Kaisa Karnio, projektityöntekijä, HR
Merja Koski, projektikoordinaattori
Tero Manninen, projektipäällikkö, viestintä
Erkki Nikkilä, projektijohtaja
Elina Nyqvist, projektipäällikkö, ICT
Kia Paasivirta, sidosryhmäasiantuntija
Paula Vartiainen, lakimies

Tutustu projektitoimistoon

Mitä minulle
tapahtuu 1.1.2023?
Säilyvätkö oma työpaikka ja työpiste
siellä, missä ne nyt ovat? Entä
säilyvätkö esihenkilöt ennallaan?
Moniin muihin mieltä askarruttaviin
kysymyksiin löydät vastaukset Usein kysytyt
kysymykset -osiosta verkkosivuiltamme. Jos et löydä vastausta kysymykseesi, lähetä
kysymyksesi meille sivustolla olevan palautelomakkeen kautta.

Usein kysytyt kysymykset

Palveluiden
kehittäminen
Kehitämisen painopisteet ovat palveluiden
saatavuus, palveluketjut ja lasten, nuorten ja
perheiden palvelut, joiden sisällöt ovat
valikoituneet Keski-Suomen tarpeista ja
lähtökohdista. Kärkenä ovat kasvavat,
digitaaliset palvelut.

Palveluiden saatavuus
OmaKS.fi-palvelu, Keski-Suomen digitaalinen sosiaali- ja terveyskeskus on
kehittämisemme näkyvin tuotos
Palvelu tuottaa sairaanhoitajan, sosiaaliohjaajan, elämäntapaohjaajan ja lääkärin
etäpalvelua Jyväskylän, Hankasalmen ja Uuraisten alueen asukkaille. Palvelun
on tarkoitus laajentua koko hyvinvointialueelle
Kehittämisen yhteydessä käydään vuoropuhelua kivijalka-asemien kanssa
etätekniikan viemisestä kivijalkatyöhön ja pohditaan etätekniikan soveltuvuutta
erilaisten asiakkaiden ja asiakkuuksien hyödyntämisessä
Perheiden ja nuorten palveluita valmistellaan osaksi palvelua. Palveluun on
rekrytoitu etäperhetyöntekijä OmaNanny
Palveluun on rekrytoitu mielenterveys- ja päihdetyön osaaja vahvistamaan
matalan kynnyksen ja varhaisen vaiheen tukea mielen hyvinvointiin liittyvissä
haasteissa
Jyväskylän Sampoharjun terveysaseman moniammatillisesta toimintamallista saadaan
hyviä kokemuksia. Työryhmä kuvaa ehdotusta tulevan hyvinvointialueen vastaanottojen
moniammatillisesta toimintamallista
Monialaista yhteistyötä tehdään työllisyyden ja työkyvyn parissa toimivissa verkostoissa.
Tavoitteena on tunnistaa työkyvyn haasteet mahdollisimman varhain ja hyödyntää
työkyvyn edistämistyössä eri ammattilaisia ja verkostoja
Kotona asumisen tulevaisuuden suuntaviivojen kehittämishanke (TulKoti) on
käynnistynyt. Hankkeessa sovelletaan, jalostetaan ja juurrutetaan vaikuttaviksi
osoitettuja toimintamalleja ja parhaita käytäntöjä yhdessä kuntien kanssa. Tavoitteena
on, että hyvinvointialueen ikääntynyt asukas saa saman sisältöiset palvelut 1.1.2023
lähtien. Hankkeessa kootaan paitsi alueen kotihoidon yksiköiden myös ikäihmisten
näkemykset parhaista käytännöistä ja kuinka niihin päästään. Taustalla kulkee
ikäihmisten palveluiden laatusuosituksen toimenpide-ehdotukset sekä meillä aiemmin

toteutetut ja menossa olevat kehityshankkeet

Palveluketjut
Tyypin 2 diabeteksen hoito- ja palveluketju
Diabeteshoitotyön asiantuntijakoulutuksen (Jamk) aloitti 18 keskisuomalaista sote-alan
ammattilaista
Omaseurantasovelluksen käyttöönottoa laajennetaan Jyväskylän Sampoharjun
terveysasemalle
Diabeteskeskuksen valmisteluun rekrytoidaan työntekijöitä
Ikääntyvien valtimo- ja muistisairauksien ehkäisemiseksi tehdään suunnitelma FINGERtoimintamallin käyttöönotosta

Mielenterveys- ja Päihdepalveluketju
Hyvinvointialueen valmistelun mielenterveys- ja päihdetyön sisältötyöryhmä on aloittanut
työskentelyn
Ensilinjan mielenterveys- ja päihdetyötä vahvistetaan lisäämällä ammattilaisten
osaamista sekä rekrytoimalla neljä sairaanhoitajaa pitämään matalan kynnyksen
ajanvarauksetonta walk in- vastaanottoa
Päihdepalveluketju sekä unettomuuden hoito- ja palveluketju ovat valmistumassa

Palliatiivisen hoidon ja saattohoidon hoito- ja palveluketju
Palliatiivisen keskuksen valmisteluun palkatut perheterapeutti ja sairaanhoitaja aloittivat
työnsä
Kotisairaalatoiminta Keski-Suomeen -hanke käynnistyi vuoden alussa. Tavoitteena on
kehittää kotiin vietäviä elämän loppuvaiheen palveluita sekä lisätä palliatiivisen hoidon
osaamista kotihoidossa ja asumispalveluissa. Hanke on Palliatiivisen hoidon palvelujen
tuottaminen ja laadun parantaminen KYS ervalla -hankkeen osahanke. Projektiryhmä
toimii palliatiivisen keskuksen valmistelun projektiryhmänä. Kotisairaalan satelliittiyksikön
valmistelu Viitasaarelle on alkanut ja sen toiminta käynnistyy kevään aikana

Lapset, nuoret ja perheet
Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden yhteensovittamista perhekeskustoimintamallin
mukaisesti jatketaan
Yhteensovitetun palvelukokonaisuuden järjestämisen tueksi maakunnallinen
perhekeskusverkosto käynnistää toimintasuunnitelman laatimisen, jota työstetään tiiviisti
kevään aikana
Neuvokas Perhe -elämäntapaohjausmenetelmän käytön jalkauttamistyö on kännistynyt.
Toimintasuunnitelmaa valmistelee ja työtä koordinoi Keski-Suomen sairaanhoitopiirin
ravitsemusterapeutti
Monitoimijaisen yhteistyön vahvistaminen jatkuu. Huhtasuon asuinalueen, Toivakan ja
Wiitaunionin alueilla on käynnistymässä monitoimijainen tiimimalli lapsiperheiden
varhaisen tuen vahvistamiseksi osana perhekeskustoimintaa
Ammattilaisia koulutetaan edelleen vaikuttavien menetelmien käyttöön: tammihelmikuussa aukeaa sekä Lapset puheeksi- että IPC-menetelmän ilmoittautumiset
kevään koulutuksiin. Uutena menetelmäkoulutuksena käynnistyy ahdistuksen hoitoon
tarkoitettu Cool Kids-menetelmäkoulutus helmikuussa
Lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdepalveluiden kehittämiseen sekä
neuropsykiatrisesti oireilevien lasten palveluiden ja tuen vahvistamiseksi palkataan
työntekijät, joiden tehtäviin kuulu hoito- ja palveluketjutyö sekä palveluiden kehittäminen
Lapsiperheiden sosiaalityön ja lastensuojelun sosiaalityön tukena jatkavat kaksi
erityissosiaalityöntekijää
Keski-Suomen laatuverkosto työskentelee muun muassa tyypin 2 diabeetikoiden hoidon laadun
parantamiseksi. Hyvinvointialueelle valmistellaan pysyvää laatutyön rakennetta.
RAI-arviointi- ja seurantajärjestelmän käytön koordinointi Keski-Suomessa jatkuu. Järjestelmä
toimii ammattilaisen työvälineenä ikääntyneiden-, mielenterveys- ja vammaispalveluissa
tuottaen tietoa muun muassa Keski-Suomen hyvinvointialueen asiakasrakenteesta, sosiaali- ja
terveyspalveluiden laadusta ja toiminnan vaikuttavuudesta.

Seuraa rekrytointia ja hae
joukkoomme!

Kirjoittajaksi blogiimme
Mitä tunteita hyvinvointialueuudistus sinussa herättää? Mitä odotat tulevalta tulevalta? Miten

olet mukana Keski-Suomen hyvinvointialueen valmistelussa? Kerro ajatuksiasi ja kirjoita
blogiimme! Lisätietoja: sanna-riikka.koponen(at)jyvaskyla.fi

Tutustu blogiin

Seuraa somessa!
Kerromme sosiaalisessa mediassa hyvinvointialueen valmistelun etenemisestä. Uutena
kanavana LinkedIn, käy tykkäämässä!

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

