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Valmistelukevät
etenee vauhdilla
Tämän uutiskirjeen teema on
muutokseen osallistuminen:
Näkemyksiäsi pyydetään
hyvinvointialueen
strategiakyselyssä. HR-
valmistelijamme Simo Oksanen
kannustaa ryhtymään muutoksen suunnittelijaksi ja tekijäksi. Omaa viestintää
voi kehittää esihenkilöviestinnän e-kirjan ja keskustelumateriaalin avulla.
Lisäksi voi pohtia osaamisen johtamista hyvinvointialueellamme.

Yksi kevään tärkeimmistä asioista on hyvinvointialuejohtajan rekrytointiprosessin
käynnistyminen, jossa kumppanina toimii Eezy Personel. Kelpoisuusvaatimuksiin on kirjattu
soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja johtamiskokemus. Aluehallitus määrittelee
lisävaatimukset, joita saattavat olla esimerkiksi viestintä- ja vuorovaikutustaidot sekä
strateginen näkemys.

Käypäisiä ominaisuuksia tulevalle johtajallemme nousee mieleen Jenni Airaksisen luennoilta:
hyvinvointialue tarvitsee ”yhdistävää johtajuutta” sekä ”uudistamisen ja kehittämisen
kulttuuria”. Airaksinen korostaa kuitenkin, että nämä eivät koske vain ylintä johtajaa, vaan
kaikkia johtavia viranhaltijoita ja esihenkilötasoa.

HR-työryhmät työskentelevät aktiivisesti läpi kevään. Etenemässä ovat muun muassa
palvelussuhdeasiat, HR-järjestelmät, työhyvinvoinnin johtaminen sekä uutena työryhmänä
”Tulijan ja lähtijän palvelut”.

Aluehallitus valitsi ajalle 1.3.–31.12.2022 väliaikaisen yhteistoimintaelimen. Työnantajan
edustajia ovat Kati Kallimo ja Riitta Hallberg, ja järjestöistä on kuusi edustajaa. Lisäksi
toimielimen kokoonpanoa täydentävät neljä työsuojeluvaltuutettua. Toimielin kokoontuu tänä
vuonna todennäköisesti kuukausittain.

Pidän erinomaisena sitä, että saimme yhteistyössä Jyväskylän yliopiston viestinnän
opiskelijoiden kanssa työstetyksi vuorovaikutukseen liittyvää materiaalia esihenkilöille ja
työyhteisöille. Kannustan lämpimästi hyödyntämään materiaaleja oman ja työyhteisön
vuorovaikutuksen kehittämisessä!

Riitta Hallberg, henkilöstöpalvelut

 

Vaikuta strategiatyöhön:

Keski-Suomen hyvinvointialueen
henkilöstön uutiskirje

maaliskuu 2022

 

https://keski-suomen-sairaanhoitopiiri.creamailer.fi/email/62299b56db3d9
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


 

Vastaa kyselyyn

 

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.

Henkilöstöä, päättäjiä, eri sidosryhmiä ja asukkaita yleisesti tullaan osallistamaan prosessissa
monin eri tavoin. Kannattaa seurata strategiatyön etenemistä hyvaks.fi -sivuilta.

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

Strategiakyselyyn pääset vastaamaan oheista Vastaa kyselyyn -linkkiä klikkaamalla. Kysely on
lähetetty 22.3. myös esihenkilöille, joita on pyydetty välittämään kyselylinkki saatteineen omille
tiimeilleen.

 

 

 

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.

 

 

 

 

Käsikirja
esihenkilöille
vuorovaikutuksen
tueksi
Pitääkö konfliktia säikähtää? Mitä
esihenkilöltä odotetaan
konfliktitilanteessa? Miten
sovittelussa saavutetaan yhteinen ymmärrys? Millaisessa
esihenkilösuhteessa on helpointa ottaa vastaan myönteisen lisäksi myös
rakentava palaute?

Keski-Suomen hyvinvointialueen esihenkilöille on valmistunut Samalle sivulle -niminen
esihenkilön käsikirja vuorovaikutusosaamisen kehittämistä varten. Jyväskylän yliopiston
maisteriopiskelijoiden kirjoittamassa käsikirjassa hyödynnetään viestintäteorian lisäksi

 

https://link.webropolsurveys.com/S/612AA7E1554179DA
https://hyvaks.fi/uutiset/hr-valmistelija-haastaa-pohtimaan-omia-muutostuntoja


Tutustu käsikirjaan

tutkimusta, jonka ryhmäläiset toteuttivat tammikuussa muutamissa Keski-Suomen
sairaanhoitopiirin ja perusturvaliikelaitos Saarikan yksiköissä.

Toimiva vuorovaikutus on suorassa yhteydessä työyhteisön jäsenten kokemaan työhyvinvointiin
ja työtyytyväisyyteen. Tiiviistä ja helppolukuisesta käsikirjasta löytyy ideoita sekä kokeneille että
uusille esihenkilöille. Käsikirjaan liittyvää keskustelumateriaalia voi käyttää työyhteisöjen,
työryhmien ja tiimien toiminnan kehittämiseen.

Käsikirja ja keskustelumateriaalin voit lukea verkkosivuiltamme hyvaks.fi

 

 

Aluehallituksen listalla 22.3.

 

Uusien päättäjien työ
käynnistyi
Aluevaltuusto ja aluehallitus aloittivat
toimintansa maaliskuussa. Aluevaltuuston ja
aluehallituksen työskentelystä löydät tietoja
hyvaks.fi-sivuston osiosta Päätöksenteko.

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;
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.

 

 

 

 

Kinnulan
voittokahvit lettujen
ja hillon kera
nautitaan 24.3.
torstaina kello 14–17
Rökälevoiton aluevaalihaasteessa varmisti Keski-Suomelle odotetusti
Kinnulan aina aktiivisesti äänestävä kunta.  

Keski-Suomen, Päijät-Hämeen, Kanta-Hämeen ja Kymenlaakson hyvinvointialueet kilvoittelivat
keskenään korkeimmasta äänestysprosentista historiallisissa, ensimmäisissä aluevaaleissa
tammikuussa. Kinnulan äänestysprosentti ylsi 59,4 prosenttiin. Kokonaisuutena myös Keski-
Suomen hyvinvointialue pesi aktiivisuuskisassa kilpakumppaninsa, vaikka vaaliuurniin meilläkin
vielä jäi tilaa.

– Kinnulassa on aktiivisia, asioista kiinnostuneita ja yhteisöllisiä kuntalaisia. Tässä jälleen
konkretisoituu yhteistyön voima: yhdessä olemme enemmän kuin kukaan meistä yksin.
Olemme pitkien välimatkojen päässä isommista kunnista, joten lähipalvelut mietityttävät

 

https://hyvaks.fi/sites/default/files/2022-03/Samalle sivulle - Esihenkil%C3%B6n k%C3%A4sikirja vuorovaikutusosaamisen kehitt%C3%A4miseen.pdf
https://hyvaks.fi/paatoksenteko
https://www.youtube.com/channel/UCCCiuVwDuWHAu-vqHMibnAA
https://hyvaks.fi/uutiset/aluehallitus-kasittelee-kokouksessaan-223-muun-muassa-lausuntoja-valmistelussa-oleviin


Lue lisää

kuntalaisia. Luotin, että kinnuset lähtevät vaaliuurnille. Sote-kenttä kuuluu omaan työmaahani,
joten haasteen voitto lämmittää mieltäni erityisesti. Pienestä kunnastamme löytyy paljon
muitakin voimavaroja, tervetuloa tutustumaan!, kommentoi perusturvajohtaja Jenni Laiho
Kinnulan kunnasta.

Tapahtumapaikkana toimii Kinnulan tori kunnantalon edustalla osoitteessa Keskustie 47.
Suunsa saavat makeaksi juhlakahveilla kaikki paikalle saapuvat.

 

Lue lisää

 

Työryhmäkuulumisia:

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

– 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.

 

 

 

Työryhmäkuulumisia:

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

 

https://hyvaks.fi/uutiset/keski-suomi-voittoon-aluevaalihaasteessa-torikahvit-kinnulaan
https://hyvaks.fi/uutiset/osaaminen-johtaminen-vaatii-tulevaisuusnakya-ja-yhteiset-toimintamallit


Lue lisää

 

Kaikki tapahtumat

 

Henkilöstön aamu- ja
iltapäiväkahvit

Perjantaina 1.4. aamukahveilla  kuullaan
hyvinvointialue- ja HR-valmistelun vaiheesta
ja ajankohtaisista kysymyksistä.  
Liity tai katso tallenne tästä: Henkilöstön
aamukahvit 1.4. klo 8.30-9.00
Ohjelman löydät tapahtumasivulta.

Keskiviikkona 13.4. iltapäiväkahveilla  pureudutaan palveluiden kehittämiseen.  
Liity tai katso tallenne tästä: Henkilöstön iltapäiväkahvit 13.4. klo 14.00-14.30
Ohjelman löydät tapahtumasivulta.

Perjantaina 29.4. iltapäiväkahveilla kootaan tilannekuvaa valmistelun etenemisestä ja HR-
kysymyksistä.
Liity tai katso tallenne tästä: Henkilöstön iltapäiväkahvit 29.4. klo 14.00-14.30
Ohjelman löydät tapahtumasivulta.

Osallistumis-/katselulinkit kaikkiin alkuvuoden infoihin on jaeltu henkilöstölle sähköpostitse
esihenkilöiden kautta ja julkaistu myös introissa. Viimeisin tallenne ja esitysmateriaali löytyy
aina hyvaks.fi Henkilöstö-sivulta.

Infot järjestetään Teams Livenä. Mitä vain mieltä askarruttavia kysymyksiä voi esittää chatin
kautta. Kysymyksiä ja vastauksia kootaan hyvaks.fi -verkkosivun Usein kysytyt kysymykset -
osioon.

Muut tapahtumat

Esihenkilöinfo to 14.4. klo 12.30−14.00.

Strategiasta järjestetään kevään aikana kolme kaikille avointa keskustelutilaisuutta, joiden ajat
ja paikat tarkentuvat lähempänä ajankohtaa. Lisätietoa saat seuraamalla hyvaks.fi -sivujen
Tapahtumat-osiota.

 

 

Palveluiden saatavuus

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

organisaatioiden toimintamallit ovat hyvin erilaisia toiminta-alueen ollessa monimuotoinen ja
näiden osalta yhtenäistämistyö on alkamassa.

 

 
Huhtikuussa etäkahvitellaan kolme kertaa
henkilöstöinfon merkeissä

 

 

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!

 

https://hyvaks.fi/uutiset/sitoutunutta-ja-innokasta-tyootetta-sote-palvelut-tyoryhmassa-tyon-tulokset-esilla
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTY4MWY2YTUtNWE3YS00MmFlLThkZTYtYmIyY2MwOTI1NDVl%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/tapahtumat/keski-suomen-hyvinvointialueen-henkiloston-aamukahvit-0
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjI5MTdlYWMtYWViNC00Y2EzLTlhNGEtMmQxZTNkYzEwNjFi%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/tapahtumat/keski-suomen-hyvinvointialueen-henkiloston-iltapaivakahvit-1
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzU4NDZkM2ItYjM3Ni00NzAyLWFmYTgtM2QzNGNlNjQyZjhm%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/tapahtumat/keski-suomen-hyvinvointialueen-henkiloston-iltapaivakahvit-2
https://hyvaks.fi/henkilosto
http://hyvaks.fi/tietoa-hyvinvointialueesta/usein-kysytyt-kysymykset
https://hyvaks.fi/tapahtumat


 

Anna palautetta perheiden
sivustosta

 

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
OmaNannyn palvelun kautta saa nopeaa apua jonottamatta! Lue lisää OmaNannyn
tarjoamista palveluista
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

 

 

 

Tutustu valmentajiin

 

Vastaanottojen moniammatillinen
toimintamalli

Toimintamallin valmentajat ovat tukena ja
apuna, kun mallia jalkautetaan Jyväskylässä
Palokan, Kyllön ja Novan terveysasemille
sekä Hankasalmen, Uuraisten ja Äänekosken
asemille. Valmentajat ovat konkreettisesti
apuna ja tukena, rinnalla kulkijoina, uuteen
toimintamalliin siirtymisessä. Valmentajilla on
omat vastuualueensa. Jokainen valmentaja
on yhteydessä omille vastaanotoilleen, ja sopii tarkemmasta työskentelytavasta, tuen tarpeesta
sekä aikataulusta. Työryhmä jatkaa vastaanottojen geneerisen toimintamallin kuvausta.

 

 

 

Palveluketjut

Tyypin 2 diabeteksen hoito- ja palveluketju

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

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 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

 

https://omaks.fi/perheelle
https://hyvaks.fi/uutiset/tukea-perheiden-kotisohville-ja-lastenhuoneisiin-apuna-etaperhetyontekija-omananny
https://hyvaks.fi/uutiset/ikaantyneiden-chat-palvelu-osaksi-omaksfita-keski-suomen-digitaalista-sosiaali-ja
https://omaks.fi/uutiset/anna-palautetta-perheiden-sivuistamme
https://hyvaks.fi/uutiset/valmentajat-apuna-vastaanottojen-moniammatillisen-toimintamallin-kayttoonotossa
https://hyvaks.fi/blogikirjoitukset/mielenterveys-ja-paihdepalvelut-sinne-missa-sinakin


Ilmoittaudu Arkeen Voimaa -
ammattilaisten ryhmään

 

 

Lapset, nuoret ja perheet

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 lapsiperheiden
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

 

Tutustu hankkeeseen

Tutustu blogiin

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.

 

 

Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut
iäkkäille -hanke (TulKoti)

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.

 

 

 

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

 

 

https://hyvaks.fi/uutiset/arkeen-voimaa-itsehoidon-kurssi-laajenee-koko-keski-suomeen-oma-kunta-mukaan-toimintaan
https://hyvaks.fi/kehittaminen/tulevaisuuden-kotona-asumista-tukevat-palvelut-iakkaille-hanke
https://hyvaks.fi/blogikirjoitukset


 

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.

 

 

 

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

 

      

Osoitelähde: Henkilöstörekisteri

https://www.youtube.com/watch?v=96Z_1GSzZIs&t=7s
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