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Tervehdys!
Hyvinvointialueen rakentamisessa
olemme siirtymässä aluevaltuuston
aikaan. Viime heinäkuussa asetettu
väliaikainen valmistelutoimielin on
toimikautensa päätösvaiheessa, kun
aluevaltuusto aloittaa toimikautensa
maaliskuun alussa ja asettaa
aluehallituksen.

Historiallinen, ensimmäinen aluevaltuusto aloittaa

Keskisuomalaiset valitsivat 69 aluevaltuutettua hyvinvointialueen valtuustoon. Parasta aikaa
puolueet ovat valitsemassa omia ehdokkaita eri toimielimiin. Alkuvaiheessa hyvinvointialueella
on vain laissa erikseen mainitut toimielimet, eli aluevaltuusto, aluehallitus, sekä tarkastus- ja
aluevaalilautakunta. Lisäksi tullaan asettamaan vanhus- ja vammaisneuvosto sekä
nuorisovaltuusto.

Aluevaltuuston ensimmäinen kokous pidetään Keski-Suomessa 1.3. klo 17 alkaen. Tätä
kokousta kannattaa seurata suorana striimauksena netistä – tehdäänhän siinä historiaa meidän
sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen osalta!

Väliaikaisen valmistelutoimielimen toimikausi päättyy

Väliaikainen valmistelutoimielin on tehnyt voimaanpanolain mukaista tehtäväänsä reilun puoli
vuotta. Olemme saaneet työt tehtyä hyvin ja saavuttaneet asetetut tavoitteet. Se, mihin saakka
kullakin alueella Suomessa on valmistelua tehty, vaihtelee jonkin verran. Meillä Keski-
Suomessa palvelut on järjestetty vielä hyvin pirstaleisesti ja pelkästään jo tiedonkeruuseen
liittyvä tehtävä on ollut vaativa. Hyvällä yhteistyöllä tämäkin saadaan tehtyä yhdessä kuntien ja
muiden luovuttavien organisaatioiden kanssa aikataulussaan. Kerätty tieto tukee aluevaltuuston
päätöksentekoa. Yksi merkittävä tieto näyttää olevan se, että siirtyvää henkilöstöä olisi jopa
noin 11 500!

Jatketaan avointa vuoropuhelua

Aluevaltuuston ja aluehallituksen toimikausi käynnistyy hyvinvointialuestrategian valmistelulla.
Strategia on Keski-Suomen hyvinvointialueen käynnistymisen kivijalkaa. Olemme kaikki, niin
päättäjät kuin hyvinvointialueelle siirtyvä henkilöstö, uuden äärellä. Meillä ei ole historiaansa
mukanaan kantavaa organisaatiota eikä sovittuja toimintamalleja tai käytäntöjä. Myös
hyvinvointialueen asemoituminen alueellisessa ja kansallisessa toimintaympäristössä on vasta
jäsentymässä. Nyt on erinomaisen tärkeää, että käymme yhdessä avointa keskustelua ja
olemme tiiviissä vuorovaikutuksessa. Vain näin saamme rakennettua kantavan pohjan
hyvinvointialueelle.

 

 

https://keski-suomen-sairaanhoitopiiri.creamailer.fi/email/620e52abbe5c9
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


Aurinkoista kevään odotusta!

Kati Kallimo, puheenjohtaja, Keski-Suomen hyvinvointialue, väliaikainen valmistelutoimielin

 

 

Kohti Keski-Suomen
hyvinvointialuetta -
jaostot jatkavat
työryhminä
Väliaikaisen valmistelutoimielimen
toimikauden päättyminen merkitsee
myös jaostojen toiminnan loppua.
Uuden rakentaminen jatkuu
työryhmissä.

Henkilöstöjaostossa käsiteltiin henkilöstön siirtosuunnitelman ja -sopimuksen tuoreimpia
versioita, joista selvisivät muun muassa yleisimmät siirtyvien ammattilaisten tehtävänimikkeet.
Terveyspalveluissa ne ovat sairaanhoitaja, lähihoitaja ja hoitaja. Sosiaalipalveluissa yleisimpiä
ovat sosiaalityöntekijän ja ohjaajan tehtävät. Henkilöstön edustajat kysyivät, miten
siirtoasiakirjoissa näkyvät henkilöstön edustusta ja yhteistoimintaa koskevat seikat. Riitta
Hallbergin mukaan kirjaukset niistä tulevat hallintosääntöön.

Pelastustoimen jaostossa pelastustoimen uudistusta valmisteltiin neljässä työryhmässä.
Jäseninä jaostossa on ollut Keski-Suomen pelastustoimen ja terveystoimen asiantuntijoita,
henkilöstön edustus ja Keski-Suomen sopimuspalokuntalaisten edustus. Ensi syksynä
valtioneuvosto vahvistaa pelastustoimen valtakunnalliset strategiset tavoitteet ja valtion ohjaus
pelastustoimessa vahvistuu. Myös pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyy Keski-Suomessa
hyvinvointialueelle 1.1.2023.

Talousjaoston, kuten muidenkin väliaikaisen valmistelutoimielimen nimeämien jaostojen,
toimikausi päättyy helmikuussa. Talousjaosto jatkaa loppuvuoden valmistelua tukevana 
Taloustyöryhmänä. Taloustyöryhmän tehtävä on seurata talouteen liittyvän valmistelun
kokonaisuutta talouden eri osa-alueiden näkökulmasta. Alaryhmiin on pyritty kokoamaan
talouden ammattialaisia niin erikoissairaanhoidosta, perusterveydenhuollosta, sosiaalihuollosta
kuin pelastuslaitokseltakin. Ryhmät voivat myös täydentää kokoonpanoaan tarpeen mukaan.

ICT-jaostossa puhuttaa edelleen ICT-valmistelun rahoitustilanne. Rahoituksessa olevaan 15
miljoonan euron vajeeseen on mahdollisesti tulossa helpotusta valtionvarainministeriöltä
saatavan lisärahoituksen myötä. Lisärahoituksen ajankohta ja määrä ovat kuitenkin
vahvistamatta. Lisärahoituksen epävarmuus estää tällä hetkellä ICT-jaostoa käynnistämästä
pakollisten muutoskohteiden suunnittelutyötä ja hankintoja, mikä tuo haasteeita valmistelun
muutoinkin tiukassa aikataulussa pysymiseen. Väliaikainen valmistelutoimielin neuvottelee
lisärahoituksesta sosiaali- ja terveysministeriön kanssa.

Sote-palveluiden jaoston neljä integraatiotyöryhmää – Perheiden palvelukokonaisuus, Laaja-
alainen sote-keskus, Sairaalapalvelut ja Koti- ja asumispalvelut – ovat järjestäytyneet
tammikuussa ja kokoontuneet tiiviisti viikottain. Ryhmien tavoitteena on tuottaa sote-palveluiden
palvelukuvaukset ja palveluiden myöntämiskriteerit, ja saattaa ne valmiiksi kevään aikana.
Ryhmien työskentely on alkanut nykytilan kartoituksella sekä toimivien käytäntöjen ja
haasteiden kokoamisella. Sekä ryhmien sisällä että Sote-jaostossa on tunnistettu yhdyspintojen
kytkeytyminen ja läpileikkaavien osioiden yhteensovittaminen palveluihin. Sote-jaoston
integraatiotyöryhmissä työskentelee satoja Keski-Suomen hyvinvointialueen ammattilaisia.

Yhdyspintajaosto kokoontuu viimeiseen kokoukseen 23.2.2022 ja käsittelee valmisteluvaiheen
esityksen yhdyspintarakenteista ja suuntaviivoista jatkovalmistelulle. Helmikuun 9. jaosto
käsitteli yhdyspintarakenteen luonnosta, jossa on esitelty foorumit toimivalle yhteistyölle aina
valtuustojen strategisista tavoitteista asiakkaan palvelun sujuvuuteen käytännön arjessa.
Luonnoksessa korostetaan myös hyvinvointialueen koordinoivaa roolia palvelujen
yhteensovittamisessa ja sen vaatimaa resurssia. Yhdyspintatyö tarvitsee selkeät rakenteet,
jotta asukkaiden palvelupolku on katkeamaton.

 

Aluevaltuuston historiallinen, ensimmäinen



Lue ennakkotiedote

 

Lue blogiteksti

 

Hallintosäännön
valmistelu
Keski-Suomen hyvinvointialue tarvitsee
hallintoa ja päätöksentekoa varten
päätöksenteon rakenteet, palveluiden
järjestämisen ja tuottamisen organisaation,
luottamushenkilötoimielimet ja
henkilöstöorganisaation sekä säännöksiä
toimivallan jaosta ja päätöksentekotavoista. Keskeinen työkalu tässä on hallintosääntö, joka
määrää hyvinvointialueen johtamisjärjestelmän, toimielin- ja viranhaltijarakenteen sekä
toimivalta- ja vastuusuhteet.

Lue väliaikaisen valmistelutoimielimen ja Keski-Suomen sairaanhoitopiirin hallintolakimies
Pauliina Mäenpään blogikirjoitus hallintosäännön valmistelusta.

 

 

 

 

Kuntajohdon
keskustelutilaisuudet
torstaisin

Kutsumme Keski-Suomen kunnanjohtajat ja
sote-johtajat tai heidän osoittamansa
henkilön keskustelutilaisuuksiin torstaisin klo
8–9 Teamsilla. Teemoissa käsittelemme
muun muassa tiedon siirtoon ja keruuseen
liittyviä asioita. Tilaisuuksien esitysmateriaalit ja tallenne lähetetään kutsutuille sähköpostitse
(tero.manninen(at)hyvaks.fi).

Seuraavat tilaisuudet:

to 3.3. klo 8–9, Hyvinvointialueen valmistelun tilanne, Kati Kallimo
to 10.3. klo 8−9

Hyvä arki kaikille keskisuomalaisille - väliaikaisen
valmistelutoimielimen päätösseminaari to 24.2. klo
12.30–15.30

Seminaarissa luomme katsauksen hyvinvointialueen rakentamiseen eri näkökulmilta ja luomme
suuntimaa hyvinvointialueen jatkovalmisteluun. Miten teemme yhdessä parempaa arkea kaikille
keskisuomalaisille? Aluevaltuusto aloittaa tehtävässään 1. maaliskuuta ja samalla väliaikaisen
valmistelutoimielimen kausi päättyy.

 

 

kokous 1.3.
Aluevaltuuston ensimmäisen kokouksen asioita ovat valtuuston puheenjohtajiston valinta,
aluehallituksen kokoonpano, hallintosääntö ja hyvinvointialuejohtajan viran perustaminen.

Hyvinvointialuejohtajan virka perustetaan ensimmäisessä kokouksessa, ja virka täytetään
viiden vuoden määräajaksi. Esityksen mukaan hyvinvointialuejohtajan avoimen viran hoitajana
toimii väliaikaisen valmistelutoimielimen puheenjohtajana ja hyvinvointialueen
vastuuvalmistelijana toimiva Kati Kallimo.

Aluevaltuuston kokous on seurattavissa hyvinvointialueen verkkosivuilla osoitteessa hyvaks.fi.

 

 

 Tapahtumat  

http://www.hyvaks.fi
https://hyvaks.fi/uutiset/aluevaltuuston-ensimmaisen-kokouksen-asioina-hallintosaanto-valtuuston-puheenjohtajiston
https://hyvaks.fi/blogikirjoitukset/olemme-uuden-edessa


Katso kaikki tapahtumat

Muut tapahtumat

Yrittäjäfoorumi - kohti Keski-Suomen hyvinvointialuetta ke 23.2. klo 16.30–18.00
Henkilöstön iltapäiväkahvit pe 4.3. klo 14.00–14.30
Esihenkilöinfo pe 18.3. klo 12.30−14.00
Henkilöstön iltapäiväkahvit pe 18.3. klo 14.00–14.30
Torikahvit Kinnulassa - aluevaalihaasteen voittotapahtuma to 23.3. klo 14–17

 

 

Palveluiden
kehittäminen –
ajankohtaista nyt
Tulevaisuuden sosiaali- ja
terveyskeskus -ohjelmassa
painopisteinä ovat palveluiden
saatavuus, palveluketjut ja lasten,
nuorten ja perheiden palvelukokonaisuus, jotka ovat valikoituneet Keski-
Suomen tarpeista ja lähtökohdista. Kärkenä ovat kasvavat, digitaaliset
palvelut.

Palveluiden saatavuus

OmaKS.fi-palvelu, Keski-Suomen digitaalinen sosiaali- ja terveyskeskus

Palvelu tuottaa sairaanhoitajan, sosiaaliohjaajan, elämäntapaohjaajan ja lääkärin
etäpalvelua Jyväskylän, Hankasalmen ja Uuraisten alueen asukkaille. Palvelu laajentuu
koko hyvinvointialueelle
Käymme vuoropuhelua kivijalka-asemien kanssa etätekniikan viemisestä kivijalkatyöhön
ja pohdimme etätekniikan soveltuvuutta erilaisten asiakkaiden ja asiakkuuksien
hyödyntämisessä
Perheiden ja nuorten palveluita valmistellaan osaksi palvelua. Palvelussa on aloittanut
etäperhetyöntekijä OmaNanny, jonka vastaanotto aukeaa 7.3. Samana päivänä avautuu
OmaKS perheelle -sivusto
Palveluun on rekrytoitu mielenterveys- ja päihdetyön osaajia vahvistamaan matalan
kynnyksen ja varhaisen vaiheen tukea mielen hyvinvointiin liittyvissä haasteissa

Vastaanottojen moniammatillinen toimintamalli

Olemme saaneet Jyväskylän Sampoharjun terveysaseman moniammatillisesta
toimintamallista hyviä kokemuksia erityisesti ammattilaisten näkökulmasta. Lääkärien ja
hoitajajien kokemuksissa ovat korostuneet sujuva asiakkaiden asian hoitaminen.
Ympärillä olevan tiimin ansiosta asiakkaan asia saadaan usein ratkaistua heti. Työryhmä
kuvaa ehdotusta tulevan hyvinvointialueen vastaanottojen moniammatillisesta
toimintamallista ja suunnittelee jalkauttamisen aikataulua
Monialaista yhteistyötä tehdään työllisyyden ja työkyvyn parissa toimivissa verkostoissa.
Tavoitteena on tunnistaa työkyvyn haasteet mahdollisimman varhain ja hyödyntää
työkyvyn edistämistyössä eri ammattilaisia ja verkostoja

Seksuaaliterveys

Aloitamme seksuaaliterveyttä koskevan kehitystyön valtakunnallisen ohjelman
mukaisesti
Tavoitteenamme on tarjota kaikille keskisuomalaisille yhtäläiset oikeudet saada
laadukasta neuvontaa ja ohjausta sekä mahdollistaa digitaalinen asiointi
seksuaaliterveyden asioissa. Lisäksi tavoitteenamme on vähentää ei toivottuja
raskauksia, seksitauteja ja niistä koituvia haittoja
Myös ammattilaisten osaamista lisätään, jotta heillä on jatkossa laajemmat valmiudet
antaa asiakkaiden tarvitsemaa yksilöllistä ohjausta ja neuvontaa seksuaaliterveyteen
liittyvissä asioissa
Lue lisää: Seksuaaliterveys kuulu kaikille, 15.2.2022

Palveluketjut

Tyypin 2 diabeteksen hoito- ja palveluketju

https://hyvaks.fi/tapahtumat
https://hyvaks.fi/uutiset/seksuaaliterveys-kuuluu-kaikille


 

Omaseurantasovelluksen käyttöönottoa diabeteksen, kohonneen verenpaineen ja
astman seurannassa laajennetaan Saarikkaan
Diabeteskeskuksen valmistelu vaativan diabeteksen hoidon tehostamiseksi on
käynnistynyt
FINGER-toimintamallin käyttöönoton valmistelu on aloitettu ikääntyvien valtimo- ja
aivoterveyden edistämiseksi Pihtiputaalla ja Konnevedellä

Mielenterveys- ja päihdepalveluketju

Hyvinvointialueen valmistelun mielenterveys- ja päihdetyön sisältötyöryhmä on aloittanut
työskentelyn ja on saanut kuvattua Keski-Suomen mielenterveys- ja päihdepalveluiden
nykytilan
Varhaisen vaiheen ja matalan kynnyksen mielenterveys- ja päihdepalveluita
vahvistetaan Keski-Suomessa. Neljä sairaanhoitajaa aloittaa työnsä pitämällä matalan
kynnyksen ajanvarauksetonta walk in- vastaanottoa lähellä asiakkaita. Lisäksi
sairaanhoitajat tulevat jalkautumaan lähelle ihmisiä. Lue projektipäällikkö Emilia
Nygrenin blogikirjoitus aiheesta
Päihdepalveluketju sekä kroonisen unettomuuden hoito- ja palveluketju ovat
valmistumassa

Palliatiivisen hoidon ja saattohoidon hoito- ja palveluketju

Palliatiivisella poliklinikalla on käynnistynyt hoitajakonsultaatio-toiminta, joka on koko
Keski-Suomen hyödynnettävissä
Elämän loppuvaiheessa oleville ja heidän läheisilleen on käynnistynyt perheterapeutin
palvelu, joka on tarkoitettu kaikille keskisuomalaisille. Katso esite
Ensihoidon saattohoitoprotokollan pilotti kotisaattohoidossa oleville jatkuu koko Keski-
Suomessa
Elämän loppuvaiheessa olevien lupapaikkatietojen merkitsemiseen on sovittu
yhtenäinen toimintamalli Lifecare-potilastietojärjestelmässä

Lapset, nuoret ja perheet

Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden yhteensovittamista perhekeskustoimintamallin
mukaisesti jatketaan. Palvelukokonaisuuden tueksi perhekeskusverkosto käynnistää
toimintasuunnitelman laatimisen, jota työstetään tiiviisti kevään aikana
Neuvokas Perhe -elämäntapaohjausmenetelmän käytön jalkauttamistyö on käynnistynyt.
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
Edistämme ammattilaisten osaamista vaikuttavien menetelmien käyttöön. Lapset
puheeksi- ja IPC-menetelmäkoulutukset ovat alkaneet. Uutena koulutuksena on
käynnistynyt ahdistuksen hoitoon tarkoitettu Cool Kids-menetelmäkoulutus
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, Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan ja Etelä- Savon alueille suunnattu
Lääkärityö perhekeskuksessa-webinaari järjestettiin 3.2. ja se keräsi noin 100
osallistujaa. Lue uutinen: Lääkärityö perhekeskuksessa

Tulevaisuuden kotona asumista tukevat
palvelut iäkkäille -hanke (TulKoti)

Tammikuussa käynnistyneen hankkeen tavoitteena on luoda Keski-Suomen
hyvinvointialueelle yhtenäinen toimintamalli iäkkäiden kotona asumista tukeville
palveluille. Hankkeen työn tuloksena syntyy asiakaslähtöiset, laadukkaat ja
yhdenmukaisesti tuotettavat palvelut. Tavoitteena on, että tarjoamme saman sisältöisiä
palveluja koko hyvinvointialueen ikääntyneille asukkaille heidän tarpeidensa mukaan
1.1.2023 lähtien. Palveluja tarjotaan sekä lähipalveluina että keskitettyinä palveluina,
myös digitaalisesti etäyhteyksin. Tutustu hankkeeseen
Hankkeen projektityöntekijät on rekrytoitu ja he aloittavat työnsä helmi-maaliskuun
aikana

Keski-Suomen kestävän kasvun ohjelma
Keski-Suomen kestävän kasvun ohjelman (RRF-hanke) hakemus on lähetetty Sosiaali- ja
terveysministeriöön 18.2.2022. Hankehakemuksen sisällöt painottuvat digitaalisten palveluiden
laajentumiseen koko hyvinvointialueelle (OmaKS.fi, Keski-Suomen digitaalinen sosiaali- ja
terveyskeskus) sekä koronan aiheuttamien hoito-, palvelu- ja kuntoutusvelan purkuun.
Erityisenä painopisteenä on haavoittuvassa asemassa olevien asiakasryhmien huomioiminen.
Päätös Keski-Suomeen myönnettävästä valtionavustuksesta tehdään sosiaali- ja
terveysministeriössä kevään 2022 aikana.

 

https://hyvaks.fi/blogikirjoitukset/mielenterveys-ja-paihdepalvelut-sinne-missa-sinakin
https://hyvaks.fi/sites/default/files/2022-02/Perheterapeutti_KeskiSuomen_hyvinvointialue.pdf
https://hyvaks.fi/uutiset/laakarityo-perhekeskuksessa-webinaari-kerasi-100-osallistujaa-jatkoa-huhtikuussa
https://hyvaks.fi/kehittaminen/tulevaisuuden-kotona-asumista-tukevat-palvelut-iakkaille-hanke


Tutustu kehittämishankkeisiin
 

 

Katso video

 

Hyvinvointi. Terveys.
Turvallisuus.
Tavoitteenamme on turvata hyvä arki
keskisuomalaisille. Toimintamme tarkoitus
tiivistyy kolmeen sanaan: hyvinvointi, terveys
ja turvallisuus. Oheisella videolla kuvaamme
hyvinvointialuettamme. Videon pituus 4 min.

 

 

 

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.

https://hyvaks.fi/kehittaminen
https://www.youtube.com/watch?v=96Z_1GSzZIs&t=7s
https://keski-suomen-sairaanhoitopiiri.creamailer.fi/unsubscribe/no-list
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