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Nyt on aika vaikuttaa
Keski-Suomen
hyvinvointialueen
strategiaan - vastaa
kyselyyn!
Kevään aikana Keski-Suomen hyvinvointialueen strategiaprosessin ensimmäisessä vaiheessa
aluevaltuusto muodostaa strategisen tahtotilan siitä, millainen toimija Keski-Suomen
hyvinvointialueen halutaan olevan vuonna 2030.

Syksyllä prosessin toisessa vaiheessa paneudutaan palvelustrategiaan ja palveluiden
järjestäjän roolin tarkentamiseen. Johtoa ja aluevaltuutettuja tullaan osallistamaan prosessissa
monin eri tavoin. Kannattaa seurata strategiatyön etenemistä hyvaks.fi -sivuilta.

– Nyt on aika vaikuttaa, kannusta strategiatyön vetäjänä toimiva projektijohtaja Erkki Nikkilä.

Olet saanut tietoa ja linkin strategiakyselyyn sähköpostitse 22.3. Tero Manniselta
(tero.manninen(at)hyvaks.fi). Käythän vastaamassa kyselyyn pe 1.4. mennessä. Kiitos
vastauksestasi!

 

 

 

Uusien päättäjien työ
käynnistyi
Aluevaltuusto ja aluehallitus aloittivat
toimintansa maaliskuussa.
Aluevaltuusto asettaa
aluehallituksen ja hyvinvointialueen
muut toimielimet sekä valitsee hyvinvointialuejohtajan. Valtuuston kokoukset
esitetään suorina lähetyksinä verkossa. Kokoustallenteen voi katsoa myös
jälkikäteen hyvinvointialueen YouTube-kanavalta tekstitettynä.

Aluehallitus johtaa hyvinvointialueen toimintaa, hallintoa ja taloutta. Laki
hyvinvointialueesta listaa tehtäviksi seuraavat:

1. vastata hyvinvointialueen hallinnosta ja taloudenhoidosta;
2. vastata aluevaltuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden

valvonnasta;
3. valvoa hyvinvointialueen etua ja, jollei hallintosäännössä toisin määrätä, edustaa

hyvinvointialuetta ja käyttää sen puhevaltaa;
4. edustaa hyvinvointialuetta työnantajana ja vastata hyvinvointialueen

henkilöstöpolitiikasta;
5. vastata hyvinvointialueen toiminnan yhteensovittamisesta;

 

 

https://keski-suomen-sairaanhoitopiiri.creamailer.fi/email/623ad5e0a97ac
https://www.youtube.com/channel/UCCCiuVwDuWHAu-vqHMibnAA
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


Lue lisää päätöksenteosta

6. vastata hyvinvointialuekonsernin omistajaohjauksesta sekä hyvinvointialueen
järjestämisvastuulle kuuluvien palvelujen muiden tuottajien ohjauksesta ja valvonnasta;

7. huolehtia hyvinvointialueen sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä;
8. huolehtia hyvinvointialueen sisäisen tarkastuksen järjestämisestä.

 

Lue lisää

 

Lue lisää

 

HR-valmistelija
haastaa pohtimaan
omia muutostuntoja
Tulevaisuudessa häämöttävän muutoksen
edessä joku lataa pöytään niin kovat
odotukset, että varmasti pettyy. Toinen
tuntee olonsa turvalliseksi ajattelemalla, ettei mikään oikeasti muutu. Keski-Suomen
hyvinvointialueen HR-valmistelija Simo Oksaselle on selvää, minkä pitää muuttua.

Työryhmissä, alatyöryhmissä ja erilaisissa muissa kokoonpanoissa valmisteluun osallistuvia
ammattilaisia on jo satoja. Useimmille tämä merkitsee lisäkuormaa työssä, mutta muutokseen
vaikuttaminen motivoi. Vastuun siirtyminen väliaikaiselta valmistelutoimielimeltä poliittisille
päättäjille ei tee tarpeettomaksi asiantuntijoiden tekemää suunnittelutyötä.

 

 

 

Sitoutunutta ja innokasta työotetta
Sosiaali- ja terveyspalveluiden valmistelutyöryhmässä  sadat hyvinvointialueelle siirtyvät
ammattilaiset työskentelevät tiiviisti ja innolla – hyvässä yhteistyössä. Valmistelutyöryhmän
neljä integraatioryhmää ovat Perheiden palvelukokonaisuus, Laaja-alainen sote-keskus,
Sairaalapalvelut ja Koti- ja asumispalvelut. Ryhmän puheenjohtajana toimii Kati Kallimo.

Ryhmien tavoitteena oli tuottaa palvelukuvaukset ja palveluiden myöntämiskriteerit kevään 2022
aikana. Ryhmien työskentely alkoi nykytilan kartoituksella sekä toimivien käytäntöjen ja
haasteiden kokoamisella. Ryhmissä on tunnistettu yhdyspintojen kytkeytyminen ja
läpileikkaavien osioiden yhteensovittaminen palveluihin.

Ryhmien puheenjohtajat nostavat esille ryhmien hyvää työskentelyä ja korostavat, että
huomioitavaa on suuri työn määrä, joka laajenee sitä mukaa kun prosessit etenevät. Kuntien ja
organisaatioiden toimintamallit ovat hyvin erilaisia toiminta-alueen ollessa monimuotoinen ja
näiden osalta yhtenäistämistyö on alkamassa.

 

 

 

Osaamisen johtaminen vaatii
tulevaisuusnäkyä ja yhteiset toimintamallit
Hyvinvointialueella tarvitaan osaamisen johtamiseen selkeä toimintamalli, joka määrittelee
vastuut ja velvollisuudet. Mallissa on huomioitava nykyisten organisaatioiden tämänhetkiset
tarpeet ja haasteet. Oleellista on myös tarvelähtöisen lisä- ja täydennyskoulutuksen tuottaminen
oppilaitosten kanssa.

Osaamisen johtamisen työryhmä aloitti Joutsan perusturvajohtaja Anna-Maija Kääriäisen
vetämänä tammikuussa. Työskentely on käynnistynyt seuraavissa kontekstisidonnaisissa
työryhmissä: perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito, pelastustoimi, sosiaalipalvelut ja
ikääntyneiden palvelut.

Hyvin tekeminen vaatii myös rakenteita  

https://hyvaks.fi/paatoksenteko
https://hyvaks.fi/uutiset/sitoutunutta-ja-innokasta-tyootetta-sote-palvelut-tyoryhmassa-tyon-tulokset-esilla
https://hyvaks.fi/uutiset/hr-valmistelija-haastaa-pohtimaan-omia-muutostuntoja


Lue lisää

 

Katso kaikki tapahtumat

 

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 31.3. klo 8−9
to 7.4. klo 8−9
to 14.4. klo 8−9

Muut tapahtumat

Torikahvit Kinnulassa - aluevaalihaasteen voittotapahtuma to 24.3. klo 14–17
Henkilöstön aamukahvit pe 1.4. klo 8.30–9.00
Henkilöstön iltapäiväkahvit ke 13.4. klo 14.00–14.30
Esihenkilöinfo pe 14.4. klo 12.30−14.00
Aluevaltuutettujen strategiatyöpaja 7.–8.4.

 

 

 

 

Palveluiden
kehittäminen
Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -
ohjelman painopisteet ovat palveluiden
saatavuus, palveluketjut ja lasten, nuorten ja
perheiden palvelut. Kehittämiskohteidemme
sisällöt ovat valikoituneet Keski-Suomen
tarpeista ja lähtökohdista. Kärkenä ovat
kasvavat, digitaaliset palvelut. Lue mitä hankkeissa tapahtuu juuri nyt!

 

Palveluiden saatavuus

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

– Nykyinen osaaminen on tärkeä selvittää, jotta osataan varautua osaamiseen, jota meillä ei
tällä hetkellä ole. Toisaalta tulee myös luopua osaamisesta, jota ei mahdollisesti enää tarvita,
sanoo ylihoitaja Tuula Antinaho Keski-Suomen seututerveyskeskuksesta.

– Jokaisen osaaminen saadaan parhaalla mahdollisella tavalla käyttöön, kun rakenteet ja roolit
eri tasoilla ovat selkeät. Tämä vahvistaa henkilöstön hyvinvointia ja tukee osaavan henkilöstön
rekrytointia ja pysyvyyttä, tiivistää Toivakan perusturvajohtaja Tuula Kotimäki.

– Oleellista on myös, että työn tekemisen edellytykset ja olosuhteet hyvinvointialueella ovat
sellaiset, että ne mahdollistavat työn tekemisen hyvin ja tuottavat laatua palveluihin ja
lopputuloksiin, korostaa arviointiylihoitaja Jaana Peltokoski Keski-Suomen sairaanhoitopiiristä.

 

 Tapahtumat  

https://hyvaks.fi/uutiset/osaaminen-johtaminen-vaatii-tulevaisuusnakya-ja-yhteiset-toimintamallit
https://hyvaks.fi/tapahtumat


 

Lue lisää OmaNannyn palveluista

 

Perheiden sivut ovat avautuneet
omaks.fi/perheelle. Palvelussa on
aloittanut etäperhetyöntekijä
OmaNanny, jonka kanssa voi
keskustella vanhempana olemisesta,
lapsen kasvusta ja kehityksestä,
vuorovaikutuspulmista tai
parisuhteesta
OmaKS on laajentunut kohti
ikääntyneiden palveluja avaamalla
ikääntyneiden asioihin keskittyvän
Seniorichatin. Lue lisää.
Nuorten sivut avautuvat toukokuussa.
Nuoria osallistetaan palvelukokonaisuuden suunnitteluun palvelumuotoilun keinoin
Palveluun on rekrytoitu mielenterveys- ja päihdetyön osaajia, psykologi,
ravitesemusterapeutti ja fysioterapeutti
OmaKS.fi tarjoaa sairaanhoitajan, sosiaaliohjaajan, elämäntapaohjaajan ja lääkärin
etäpalvelua Jyväskylän, Hankasalmen ja Uuraisten alueen asukkaille. Palvelun on
tarkoitus laajentua koko hyvinvointialueelle

 

 

 

Lue lisää valmentajista

 

Vastaanottojen moniammatillinen
toimintamalli

Työryhmä jatkaa vastaanottojen
geneerisen toimintamallin kuvausta.

Jyväskylän Sampoharjun terveysaseman
lääkäreille on tehty kysely, jolla kerätään
kokemuksia lääkärintyön kokemuksista
uudessa toimintamallissa. Tulokset ovat
olleet rohkaisevia, ja uusi toimintamalli on
koettu aikaisempaa toimintamallia paremmaksi. Työryhmässä kuvataan mallia, joka ei kavenna
lääkärityön roolia. Mallilla saadaan lisättyä kaikkien ammattilaisten työviihtyvyyttä ja tätä kautta
se on yksi veto- ja pitovoimaa lisäävä tekijä.

Toimintamallin valmentajat ovat tukena ja apuna, kun mallia jalkautetaan Jyväskylässä
Palokan, Kyllön ja Novan terveysasemille sekä Hankasalmen, Uuraisten ja Äänekosken
asemille.

 

 

 

Palveluketjut

Tyypin 2 diabeteksen hoito- ja
palveluketju

Keski-Suomen laatuverkosto rakentaa
parhaillaan systemaattisen
vaikuttavuuden edistämisen
toimintamallia, jonka avulla tuleva
hyvinvointialue voi tarjota samalla
rahalla entistä enemmän terveyttä ja
hyvinvointia. Laatuverkostossa on tunnistettu merkittävimmät hoitovajeet ensin
diabeteksen hoidossa ja lähdetty niitä systemaattisesti korjaamaan. Esimerkiksi
Äänekoskella on lyhyessä ajassa saatu aikaan diabeetikoiden kolesteroli-
hoitotasapainossa merkittävä muutos parempaan ja siten vähennettyä merkittävästi
sydän- ja verenkiertosairauksien kehittymistä
Maakunnallisessa vastaanottojen kehittäjäverkostossa (17.3.) käsiteltiin diabeteksen
hoito- ja palveluketjua ja käytiin hedelmällistä keskustelua muun muassa
moniammatillisen toimintamallin hyödyistä, diabeetikoiden asiakkuussegmentoinnista
sekä alueellisista yhteistyökäytännöistä diabeteksen hoidossa
Maakunnallinen laatuverkosto on jatkanut työskentelyä tyypin 2 diabeteksen hoidon
parantamiseksi. Uutena alueena laatutyöskentely on käynnistynyt Joutsassa
Diabeteskeskuksen valmistelutyössä on tarkasteltu muun muassa vaativan diabeteksen
hoidon määritelmää, verensokerisensoroinnin ja jalkaterapian kriteerejä sekä alueellisia
resursseja ja diabeteksen hoidon toteutumista
Ikääntyvien aivo- ja valtimoterveyden palvelupolkua (FINGER) on kuvattu ja sovelletaan
mukaan lähteville pilottialueille sopivaksi

https://omaks.fi/perheelle
https://hyvaks.fi/uutiset/ikaantyneiden-chat-palvelu-osaksi-omaksfita-keski-suomen-digitaalista-sosiaali-ja
https://omaks.fi/uutiset/tukea-perheiden-kotisohville-ja-lastenhuoneisiin-apuna-etaperhetyontekija-omananny
https://hyvaks.fi/uutiset/valmentajat-apuna-vastaanottojen-moniammatillisen-toimintamallin-kayttoonotossa


 

Mielenterveys- ja päihdepalveluketju

Hyvinvointialueen valmistelun mielenterveys- ja päihdetyön sisältötyöryhmä on aloittanut
työskentelyn ja on saanut kuvattua Keski-Suomen mielenterveys- ja päihdepalveluiden
nykytilan. Työryhmä saa kevään aikana valmiiksi ehdotuksen tulevasta toimintamallista
mielenterveys- ja päihdepalveluiden järjestämisen osalta
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 kirjoitus aiheesta
Päihdepalveluketju sekä kroonisen unettomuuden hoito- ja palveluketju ovat
valmistumassa
Sähköisen mielen hyvinvoinnin työkalun (Medified) pilotti on käynnistynyt. Medified-
sovelluksen avulla asiakas voi itse seurata mielialaa sekä saada työkaluja
itsetuntemuksen kasvattamiseen ja mielen hyvinvoinnin edistämiseen. Ammattilaisille
työkalu antaa lisää tietoa asiakkaan voinnista päätöksenteon tueksi
Projektityöntekijä aloittaa työnsä ja lähtee kehittämään ikääntyneiden mielenterveys- ja
päihdepalveluita

Palliatiivisen hoidon ja saattohoidon hoito- ja palveluketju

Palliatiivisen keskuksen on tarkoitus käynnistyä vuoden 2023 alussa ja sen
käynnistäminen on tavoitteena viedä päätöksentekoon kevään aikana. Keskuksen
valmistelun rinnalla Keski-Suomeen on tavoitteena rakentaa kotisairaalaverkosto, jotta
sairaalatasoista hoitoa (esim. palliatiivinen hoito, infektiot) voidaan toteuttaa nykyistä
paremmin kotona ja asumispalveluissa. Kotisairaalatoiminnan avulla on mahdollista
vähentää osastojaksoja sekä päivystyskäyntejä ja saavuttaa kustannussäästöjä.
Palliatiivisen keskuksen valmistelussa on keskitytty muun muassa psykososiaalisen tuen
palveluiden selkeyttämiseen ja tehty suunnitelmaa ammattilaisten osaamisen
vahvistamiseksi. Lisäksi on käynnistetty työskentely, jonka tavoitteena on tehdä
ehdotukset palliatiiviseen keskukseen tarvittavista resursseista ja rakenteesta.
Viitasaaren kotisairaan satelliittiyksikön valmistelu on edennyt suunnitellusti ja toiminta
käynnistyy 4.4. Valmistelun aikana on tehty ja tehdään edelleen laajasti yhteistyötä
paikallisten toimijoiden (Viitasaari, Kinnula, Pihtipudas) kanssa sekä toteutettu
toimenpiteitä ammattilaisten osaamisen vahvistamiseksi ja prosessien selkeyttämiseksi.

Arkeen voimaa -itsehoidon kurssi työkaluksi

Arkeen Voimaa -itsehoidon kurssi laajenee koko Keski-Suomeen - oma kunta mukaan
toimintaan. Toukokuussa järjestetään Keski-Suomen Arkeen Voimaa Teams-ryhmä, joka on
suunnattu toimintaan mukaan lähteville ammattilaisille.

 

 

 

Lapset, nuoret ja perheet

Keski-Suomessa laaditaan vuoden
2022 aikana lapsivaikutusten arviointi
lasten, nuorten ja perheiden sosiaali-
ja terveyspalveluiden
järjestämisvastuun siirtymiseen
liittyen. Aluevaltuutetuille tullaan
lähettämään kevään aikana lyhyt
kysely lapsiperhepalveluiden
siirtymiseen kunnista
hyvinvointialueelle vastuulle ja
muutoksen vaikutuksista alueen asukkaiden näkökulmat ja tarpeet huomioiden
Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden yhteensovittamista perhekeskustoimintamallin
mukaisesti jatketaan
Palvelukokonaisuuden tueksi perhekeskusverkosto käynnistää toimintasuunnitelman
laatimisen, jota työstetään 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 lapsiperheäiden
varhaisen tuen vahvistamiseksi osana perhekeskustoimintaa
Edistämme ammattilaisten osaamista vaikuttavien menetelmien käyttöön. Lapset
puheeksi- ja IPC-menetelmäkoulutukset jatkuvat. Uutena koulutuksena on käynnistynyt
ahdistuksen hoitoon tarkoitettu Cool Kids-menetelmäkoulutus
Lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdepalvelukokonaisuuksia selkeytetään
käynnistämällä hoito- ja palvelupolun laatiminen
Neuropsykiatrisesti oireilevien lasten ja nuorten ja perheiden tukea ja
palvelukokonaisuutta selkeytetään. Keski-Suomen nepsy-toimijoiden verkoston työ
jatkuu
Lapsiperheiden sosiaalityön ja lastensuojelun sosiaalityön tukena jatkavat kaksi
erityissosiaalityöntekijää

 

Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut
iäkkäille -hanke (TulKoti)

https://hyvaks.fi/blogikirjoitukset/mielenterveys-ja-paihdepalvelut-sinne-missa-sinakin


Tutustu hankkeeseen

Lue koko kirjoitus

Tutustu blogiin

 

TulKoti-hankkeen tavoitteena on luoda Keski-Suomen hyvinvointialueelle yhtenäinen
toimintamalli iäkkäiden kotona asumista tukeville palveluille. Yhteistyössä kuntien kanssa
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. Suurin osa
hankkeen työntekijöistä on aloittanut tehtävissään, mutta tiimi täydentyy vielä huhtikuun aikana.
Tarkempia hankesuunnitelmia tehdään ja tiimin vastuita jaetaan myös huhtikuussa.

 

 

 

Rakenneuudistusta tukeva alueellinen
valmistelu -hanke kiittää yhteistyöstä
Lämmin kiitos koko henkilöstölle ja yhteistyökumppaneillemme tästä tiiviistä rupeamasta, jossa
hyvinvointi, terveys ja turvallisuus ovat olleet yhteinen päämäärämme!

Ohjelmapäällikkö Anu Pihl Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelmasta kirjoittaa blogissamme
vuoden 2021 lopussa päättyneen Rakenneuudistusta tukevan alueellisen valmistelu -hankkeen
työn tuloksista ja esittää kiitokset kaikille hankkeessa mukana olleille.

 

 

 

Kirjoita blogiimme
Millaisen hyvinvointialueen me rakennamme Keski-Suomeen? Mitä odotat
tulevalta tulevalta? Miten olet mukana Keski-Suomen hyvinvointialueen
valmistelussa? Kerro ajatuksiasi ja kirjoita blogiimme!

Otamme julkaisuissa huomioon kuntien ja puolueiden tasapuolisuuden. Lisätietoja: Sanna-
Riikka Koponen, sanna-riikka.koponen(at)jyvaskyla.fi tai Tero Manninen,
tero.manninen(at)hyvaks.fi

 

 

 

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/tulevaisuuden-kotona-asumista-tukevat-palvelut-iakkaille-hanke
https://hyvaks.fi/blogikirjoitukset/yhteistyoverkostoissa-tavoitteisiin-ja-ylikin
https://hyvaks.fi/blogikirjoitukset
https://keski-suomen-sairaanhoitopiiri.creamailer.fi/unsubscribe/no-list
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