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Lue koko kirjoitus

 

Tervehdys Keski-
Suomen
hyvinvointialueen
tuleva henkilöstö!
Hyvinvointialueen rakentamisessa olemme
siirtymässä aluevaltuuston aikaan.
Keskisuomalaiset valitsivat 69
aluevaltuutettua, ja parasta aikaa puolueet ovat valitsemassa ehdokkaitaan eri toimielimiin.

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

Väliaikainen valmistelutoimielin on toteuttanut voimaanpanolain mukaista tehtäväänsä reilut
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 tiedonkeruuseen liittyvä
tehtävä on ollut vaativa. Kerätty tieto tukee aluevaltuuston päätöksentekoa. Yksi merkittävä tieto
on se, että siirtyvää henkilöstöä on noin 11 500!

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. On erinomaisen tärkeää, että käymme yhdessä avointa keskustelua ja
olemme tiiviissä vuorovaikutuksessa. Vain näin saamme rakennettua kantavan pohjan
hyvinvointialueelle.

Meillä tulevilla hyvinvointialueen työntekijöillä on erilaisia taustoja ja tulemme eri
organisaatioista. Tämä on meille hieno mahdollisuus rikastaa katsantokantojamme. Samalla
tilanne vaatii rohkeutta luopua osasta vanhoja toimintamalleja. Muutos voi tuntua myös hieman
pelottavalta ja hankalasti hahmotettavalta. Näin asia vielä tässä vaiheessa ihan luonnollisesti
onkin. Tänä vuonna vielä rakennetaan hyvinvointialueen kivijalkaa. Tavoite on, että jokaisella
on turvallinen tunne hyvinvointialueelle töihin siirtymisestään, kun sen aika ensi
vuodenvaihteessa koittaa.

Aurinkoista kevään odotusta!

Kati Kallimo, väliaikaisen valmistelutoimielimen puheenjohtaja

 

 

Keski-Suomen hyvinvointialueen
henkilöstön uutiskirje
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https://keski-suomen-sairaanhoitopiiri.creamailer.fi/email/62026ba618237
https://hyvaks.fi/blogikirjoitukset/tervehdys-keski-suomen-hyvinvointialueen-tuleva-henkilosto
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


 

 

Jaostojen työ
kalkkiviivoilla
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 pitivät tärkeänä, että siirtoasiakirjoissa näkyy
henkilöstön edustus ja yhteistoimintaa koskevat seikat. Riitta Hallbergin mukaan kirjaukset
niistä tulevat hallintosääntöön.

ICT-jaostossa puhuttaa edelleen ICT-valmistelun rahoitus. 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 haasteita valmistelun
muutoinkin tiukassa aikataulussa pysymiseen. Väliaikainen valmistelutoimielin neuvottelee
lisärahoituksesta ministeriöiden kanssa.

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.

Sote-palveluiden jaoston neljä integraatiotyöryhmää – Perheiden palvelukokonaisuus, Laaja-
alainen sote-keskus, Sairaalapalvelut ja Koti- ja asumispalvelut – ovat järjestäytyneet
tammikuussa ja kokoontuneet 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.

Talousjaosto jatkaa loppuvuoden valmistelua tukevana  Taloustyöryhmänä. Sen tehtävä on
seurata talouteen liittyvän valmistelun kokonaisuutta talouden eri osa-alueiden näkökulmasta.
Lisäksi valmisteluun on nimetty osa-aluekohtaisia työryhmiä käytännön valmistelutyötä
tekemään. Näihin ryhmiin on pyritty kokoamaan talouden ammattilaisia niin
erikoissairaanhoidosta, perusterveydenhuollosta, sosiaalihuollosta kuin pelastuslaitokseltakin.
Ryhmät voivat tarvittaessa myös täydentää kokoonpanoaan.

Yhdyspintajaosto kokoontuu viimeiseen kokoukseen 23.2.2022 ja käsittelee valmisteluvaiheen
esityksen yhdyspintarakenteista ja suuntaviivoista jatkovalmistelulle. Jaosto käsitteli 9.2.
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.

 

 

Tukipalveluiden
siirron työryhmät
laajentavat
valmisteluun
osallistuvien joukkoa
Keski-Suomen hyvinvointialueen



Lue tiedote

 valmistelut etenevät yhä laajemmalla rintamalla: valmisteluun osallistuvien
joukko kasvaa tukipalveluiden siirtoa valmistelevilla työryhmillä.

Tähän mennessä on selvitetty tukipalveluiden tuottamisen tavat kunnissa ja muissa
hyvinvointialueelle henkilöstöä luovuttavissa organisaatioissa. Keskeistä siirtymässä on
lainsäädäntö, jonka mukaan kunta ei voi tuottaa tukipalveluita hyvinvointialueelle – ei myöskään
hyvinvointialue kunnalle. Jos palvelua halutaan tuottaa yhdessä, tulee toiminta yhtiöittää.

 

 

 

Lue ennakkotiedote

 

Aluevaltuusto tekee
ensi päätöksensä
1.3. kokouksessa
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
www.hyvaks.fi. Yleisö voi seurata kokousta myös Jyväskylän kaupungintalolla (Vapaudenkatu
32, Jyväskylä) tätä tarkoitusta varten osoitetussa tilassa. Tilaan mahtuu noin 20 henkilöä.

 

 

Lisää yhteistoiminnasta

 

Yhteistoiminta jatkuu täydennetyllä
kokoonpanolla
Aluehallitukselle esitetään väliaikaisen yhteistoimintaelimen nimeämistä ajalle
1.3.–31.12.2022.

Uusi yhteistoimintaelin jatkaa väliaikaisen valmistelutoimielimen aikana toimineen
yhteistoimintaelimen työtä. Yhteistoiminnan tarkoituksena on edistää henkilöstön ja työnantajan
keskinäisiä suhteita sekä henkilöstön mahdollisuuksia vaikuttaa työhönsä ja työpaikkansa
asioihin. Toimielimen kokoonpanoksi esitetään 12 jäsentä, joista kaksi on työnantajan edustajia,
kuusi järjestöjen edustajia ja uutena mukaan tulee neljä työsuojeluvaltuutettua. Kaikille valitaan
henkilökohtaiset varajäsenet.

 

 

https://hyvaks.fi/uutiset/tukipalveluiden-siirtovalmistelut-alkavat-konkretisoitua
http://www.hyvaks.fi
https://hyvaks.fi/uutiset/aluevaltuuston-ensimmaisen-kokouksen-asioina-hallintosaanto-valtuuston-puheenjohtajiston
https://hyvaks.fi/henkilosto/yhteistoiminnan-valmistelu


 

 

Henkilöstöinfot jatkuvat kahvitellen
Keski-Suomen hyvinvointialueen valmisteluvaiheen ensimmäinen
henkilöstöinfo 4.2.2022 keräsi Teamsin ääreen yli 1080 osallistujaa.

Jatkossa henkilöstölle järjestetään info- ja keskustelutilaisuuksia aamu- ja iltapäiväkahvien
merkeissä Teams Live -lähetyksinä. Kuvassa ensimmäisten aamukahvien osallistujien taustat,
joita kysyttiin Mentimeterin kautta.

Aamukahvien linkit välittyvät henkilöstölle esihenkilöiden kautta, koska tulevan
hyvinvointialueen sähköpostiosoitteistoa ei vielä ole koottu. Jos et saa linkkiä, pyydä se
esimieheltäsi, työkaverilta tai viestinnästä: viestinta(at)hyvaks.fi.

 

 Tapahtumat  

 

Henkilöstön iltapäiväkahvit pe 4.3. ja pe 18.3. klo 14.00–14.30

Järjestämme hyvinvointialueen tulevalle henkilöstölle infotilaisuuksia aamu- ja iltapäiväkahvien
merkeissä Teams Live -lähetyksinä kevään 2022 aikana. Osallistumislinkit kaikkiin kevään
tilaisuuksiin on jaeltu sähköpostitse esihenkilöiden kautta ja julkaistaan myös introissa ja
uutiskirjeissä. Voit myös ladata ja tallentaa koosteen liittymislinkeistä tästä  (.docx).

Maaliskuun 4. klo 14.00–14.30 kuullaan hyvinvointialuevalmistelun tilanteesta ja HR-
kysymyksistä, joista kertovat VATE:n puheenjohtaja Kati Kallimo sekä henkilöstöjaoston
puheenjohtaja Riitta Hallberg. Liity mukaan 4.3. klo 14  tai katso tallenne tästä: Henkilöstön
iltapäiväkahvit 4.3. klo 14.00-14.30.

Maaliskuun 18. klo 14.00–14.30 ohjelma päivitetään tapahtumasivulle lähempänä tilaisuutta.
Liity mukaan 18.3. klo 14 tai katso tallenne tästä: Henkilöstön iltapäiväkahvit 18.3. klo 14.00-
14.30.

Tilaisuuksissa voi esittää kysymyksiä chatissa ja jakaa fiiliksiä Mentimeterin kautta. Teams Live
-tilaisuuden tallenne on katseltavissa jälkikäteen osallistumislinkistä. Linkit viimeisimmän infon
tallenteeseen ja esitysmateriaaliin päivitetään aina myös hyvaks.fi/henkilosto -sivulle kahden
viikon ajaksi. Pidempi kuin kahden viikon katseluaika vaatisi videomateriaalin tekstittämisen
saavutettavuusdirektiivin mukaisesti.

Tiedot seuraavista henkilöstön aamu- ja iltapäiväkahveista sekä niiden aiheista löytyvät sivulta
hyvaks.fi/tapahtumat.

Lisätietoja aamu- ja iltapäiväkahvien järjestämisestä: Emilia Nikkinen, viestinnän asiantuntija,
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, p. 050 517 5659, emilia.nikkinen@ksshp.fi

Muut tapahtumat

Hyvä arki kaikille keskisuomalaisille – väliaikaisen valmistelutoimielimen

 

https://keski-suomen-sairaanhoitopiiri.creamailer.fi/assets/uploads/e7a9b3ba6714be2f96149b9d9316d0f2536b6bfd/shared/files/hyvaks-henkilostoinfojen-liittymislinkit-2022.docx
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODMzYzIwODQtZWIzNC00NjQ2LWJhOTktNGIyNTU3YWU1ZTc0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e1105d2e-0bbf-40ae-8d8e-26a848f42161%22%2c%22Oid%22%3a%223fd34844-b8ce-42ea-9212-a9c2cea4080b%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a
http://hyvaks.fi/tapahtumat/keski-suomen-hyvinvointialueen-henkiloston-iltapaivakahvit-0
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmE0NjllZDQtNmMxNi00ZmIzLTk4OTYtNjc2YmRiOTkyMmMz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e1105d2e-0bbf-40ae-8d8e-26a848f42161%22%2c%22Oid%22%3a%223fd34844-b8ce-42ea-9212-a9c2cea4080b%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a
https://hyvaks.fi/henkilosto
https://hyvaks.fi/tapahtumat


Kaikki tapahtumat

 

Usein kysytyt kysymykset

 

Mitä tapahtuukaan
1.1.2023?
Käytetäänkö mahdollinen RRF-avustus
kehittämishankkeeseen vai suoraan
peruspalveluihin, siellähän se palvelu- ja
hoitovelka on? Onko #hyvaks-valmistelulla
kirjaamoa tai muuta virallista postilaatikkoa?

Näihin ja moniin muihin mieltä askarruttaviin
kysymyksiin löydät vastaukset Usein kysytyt
kysymykset -osiosta verkkosivuiltamme. Jos
et löydä vastausta omaan pohdintaasi, lähetä
kysymyksesi meille sivustolla olevan palautelomakkeen kautta.

 

 

 

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 on korostunut 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

päätösseminaari to 24.2. klo 12.30−15.30
Keski-Suomen hyvivointialueen esihenkilöinfo pe 18.3. klo 12.30−14.00
Torikahvit Kinnulassa – aluevaalihaasteen voittotapahtuma to 23.3. klo 14−17

 

https://hyvaks.fi/tapahtumat
https://hyvaks.fi/tietoa-hyvinvointialueesta/usein-kysytyt-kysymykset


 

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

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 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 ryhtyy
laatimaan toimintasuunnitelmaa, 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 jatkaa 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

 

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


Seuraa rekrytointia ja hae
joukkoomme!

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.

 

Tutustu blogiin

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.

 

 

 

Tule kirjoittajaksi blogiimme
Millaisia tunteita hyvinvointialueuudistus sinussa herättää? Mitä odotat tulevalta tulevalta?
Kuinka olet mukana Keski-Suomen hyvinvointialueen valmistelussa?

Kerro ajatuksiasi ja kirjoita blogiimme! Lisätietoja antavat tero.manninen(at)hyvaks.fi,
elina.laiho-logren(at)jyvaskyla.fi ja sanna-riikka.koponen(at)jyvaskyla.fi

 

 

 

Seuraa meitä somessa!
Kerromme sosiaalisessa mediassa hyvinvointialueen valmistelun etenemisestä – käy
tykkäämässä ja seuraamassa! Uusin kanavamme on LinkedIn.

 

      

Osoitelähde: Henkilöstörekisteri

https://hyvaks.fi/kehittaminen/tulevaisuuden-kotona-asumista-tukevat-palvelut-iakkaille-hanke
https://hyvaks.fi/rekrytointi
https://hyvaks.fi/blogikirjoitukset
https://www.youtube.com/watch?v=96Z_1GSzZIs&t=7s
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