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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.

 

https://keski-suomen-sairaanhoitopiiri.creamailer.fi/email/61f2389f5b2f8
https://www.facebook.com/hyvinvointialueks
https://twitter.com/hyvaks
https://www.instagram.com/hyvinvointialueks/
https://www.youtube.com/channel/UCCCiuVwDuWHAu-vqHMibnAA
https://www.linkedin.com/company/keski-suomen-hyvinvointialue/about/?viewAsMember=true


Ilmoittaudu Osallisuusfoorumiin

 

Vastaa kyselyyn

 

Vastaanottojen
moniammattillinen
toimintamalli
Teemme vastaanottojen
moniammatillisen toimintamallin
kuvausta. Moniammatillisessa
toimintamallissa vastaanottojen
ammattilaiset esimerkiksi lääkärit, sairaanhoitajat, mielenterveys- ja
päihdetyön ammattilaiset sekä sosiaaliohjaajat työskentelevät yhdessä
tuoden oman osaamisensa ja näkökulmansa asiakkaan kokonaistilanteen
arvioimiseen ja hoitoon.

Toimintamallissa on kyse siitä, miten vastaanotoilla toimitaan jatkossa alkaen 3 hoidon tarpeen
arvioinnista asian ratkaisemiseen saakka. Mallissa asiakas nähdään kokonaisuutena.
Asiakkaan yhteydenottohetkellä, hänen terveyteensä ja hyvinvointiinsa liittyviä tekijöitä
tarkastellaan monipuolisen kysymyspatteriston avulla. Esimerkiksi olkapääkivun yhteydessä
tarkastellaan myös asiakkaan sosiaalista hyvinvointia. Kun hoidon tarpeen arviointia tehdään
tiimissä, tavoitteemme on, että esimerkiksi sosiaaliohjaaja tai mielenterveyspalveluiden
ammattilainen kertoo erilaisista järjestöistä ja niiden tarjoamasta tuesta asiakkaalle.

Tule mukaan kehittämistyöhön! Kerro meille oheisella kyselyllä, miten järjestönne voisi olla
mukana kehittämisessä.

Lisätietoja: Emilia Nygren, projektipäällikkö, Keski-Suomen sote-uudistuksen hankkeet,
emilia.nygren(at)jyvaskyla.fi, p. 050 311 8687

 

 

 Tapahtumat  

 

Osallisuusfoorumi 15.2. klo 13−16

Kaikille avoimessa osallisuusfoorumissa teemana ovat lakisääteiset vaikuttamisryhmät
hyvinvointialueella. Tule keskustelemaan siitä miten nuorisovaltuusto, vammaisneuvosto ja
vanhusneuvosto toimivat hyvinvointialueilla ja miten toiminta linkitettään kunnalliselle tasolle.

Asukkaat ja järjestöt ovat merkittävässä roolissa hyvinvointialueen valmistelussa. Tule ja
vaikuta, tervetuloa!

Järjestöfoorumit

Tammikuun järjestöfoorumissa keskusteltiin aloittavan aluevaltuuston kevään keskeisistä
kysymyksistä ja valmistelun aikatauluista muun muassa strategian ja hallintosäännön
valmistelun näkökulmasta. Lisäksi keskusteltiin järjestöjen osallistumisesta ja
vaikuttamismahdollisuuksista sekä hallintoon että palveluihin.

Seuraava järjestöfoorumi järjestetään maaliskuussa, päivämäärä ja teemat tarkentuvat ja ne
tiedotetaan lähempänä ajankohtaa.

Lisätietoja tapahtumista: Arto Lampila, projektipäällikkö, osallisuus ja järjestöyhteistyö, p. 050
312 5271, arto.lampila(at(jyvaskyla.fi  

 

 

Järjestöedustus yhdenmukaisia

https://hyvaks.fi/tapahtumat/osallisuusfoorumi
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=XNA0_PKiwkqJxbRPOp9FHM9Cup43lBFKtlDozj-VXBBUMUVCMEZQMktBT0U1VUhaQ0NFTDhYNkdEQi4u


 

 

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 FINGER-
toimintamallin käyttöönotosta

Mielenterveys- ja Päihdepalveluketju

Hyvinvointialueen valmistelun mielenterveys- ja päihdetyön sisältötyöryhmä on aloittanut

 

 

toimintatapoja valmistelevissa
sisältötyöryhmissä
Sote-palveluiden jaoston alatyöryhmien (ks. yllä) alaisten sisältötyöryhmien tehtävänä on
tunnistaa erilaiset toimintamallit ja niiden eroavaisuudet, tunnistaa kipukohdat, eroavaisuudet
toimintaohjeissa sekä palvelujen myöntämisessä. Esimerkiksi laaja-alaisen sotekeskuksen
kokonaisuuteen kuuluvat muun muassa kuntousta, ohjausta ja neuvontaa, mielenterveys- ja
päihdepalveluita, hoidontarpeen ja palveluntarpeen arviointia käsittelevät ryhmät. Ryhmät
valmistelevat ehdotusta hyvinvointialueen yhdenmukaisesta toimintamallista edellä mainittujen
tietojen pohjalta. Työskentelyyn haetaan mukaan järjestöjen asiantuntemusta. Tieto ryhmien
järjestöedustajista ja käynnistyvistä ryhmistä kootaan hyvaks.fi -sivustolle helmikuussa.

Lisätietoja: Arto Lampila, projektipäällikkö, osallisuus ja järjestöyhteistyö, p. 050 312 5271,
arto.lampila(at(jyvaskyla.fi  

 



Lue lisää

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: tammi-
helmikuussa 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.

 

 

 

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

 

https://hyvaks.fi/kehittaminen


Lue lisää aluevaalivoitosta

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!

 

 

Katso video

 

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.

 

 

Tutustu projektitoimistoon

Tutustu blogiin

 

Hyvinvointialueen 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

 

 

 

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

 

 

 

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

 

      

Osoitelähde: Asiakasrekisteri, uutiskirjeen tilaajat.

https://hyvaks.fi/uutiset/keski-suomi-voittoon-aluevaalihaasteessa-torikahvit-kinnulaan
https://www.youtube.com/watch?v=96Z_1GSzZIs&t=7s
https://hyvaks.fi/uutiset/keski-suomen-hyvinvointialueen-ensimmaiset-tyontekijat-esittaytyvat
https://hyvaks.fi/blogikirjoitukset


Jos et halua meiltä enempää postia, poistu postituslistalta.

https://keski-suomen-sairaanhoitopiiri.creamailer.fi/unsubscribe/no-list
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