Keski-Suomen hyvinvointialueen järjestöjen
uutiskirje

Katso viesti selaimessa

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. Järjestöjä 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;
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 päätöksenteosta

Lakisääteiset vaikuttamistoimielimet
Keski-Suomen hyvinvointialueen aluehallitus on kokouksessaan 8.3.
päättänyt käynnistää lakisääteisten vaikuttamistoimielimien asettamisen
hyvinvointialueelle.
Hyvinvointialueesta annetun lain 32 §:n mukaan: "Aluehallituksen on asetettava nuorten
osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi hyvinvointialueen nuorisovaltuusto
tai vastaava nuorten vaikuttajaryhmä, ikääntyneen väestön osallistumis- ja
vaikuttamismahdollisuuksien turvaamiseksi hyvinvointialueen vanhusneuvosto sekä
vammaisten henkilöiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi
hyvinvointialueen vammaisneuvosto. Vaikuttamistoimielinten jäsenet valitaan hyvinvointialueen
kunnissa toimivien vastaavien vaikuttamistoimielinten jäsenistä siten, että kustakin
vaikuttamistoimielimestä valitaan vähintään yksi edustaja. Lisäksi vaikuttamistoimielimiin
voidaan valita muita henkilöitä. Aluehallituksen on huolehdittava vaikuttamistoimielinten
toimintaedellytyksistä.
Kuntien vanhus- ja vammaisneuvostoja sekä nuorisovaltuustoja on pyydetty nimeämään
edustajansa hyvinvointialueen vastaaviin toimielimiin maaliskuun 2022 aikana. Aluehallitus
asettaa hyvinvointialueen ensimmäisten vaikuttamistoimielimien kokoonpanot huhtikuussa.
Ensimmäisinä asioina toimielimet osallistuvat hyvinvointialueen strategian valmisteluun sekä
laativat työskentelyään ohjaavat toimintasäännöt aluehallituksen hyväksyttäväksi. Osana
toimintasääntöjen valmistelua arvioidaan myös lain mahdollistamien ei-kuntasidonnaisten
paikkojen hyödyntämisestä toimielimien kokoonpanoissa, tarvittaessa kokoonpanoja
täydennetään toimintasääntöjen hyväksymisen jälkeen.

Tapahtumat
Järjestöfoorumi to 31.3.
Keski-Suomen hyvinvointialueen
järjestöfoorumit on suunnattu
keskisuomalaisille järjestöille.
Järjestöfoorumeissa kuullaan hyvinvointialueen
alueen valmistelun ajankohtaiset kuulumiset sekä keskustellaan erityisesti järjestöjä
koskettavista kysymyksistä. Seuraava Järjestöfoorumi järjestetään to 31.3. klo 15−17.
Ohjelmassa muun muassa ajankohtaisia asioita toimintamallien valmistelusta, strategiatyöstä ja
asiantuntijaryhmistä.

Ilmoittaudu foorumiin

Strategiatyöpaja
järjestöille to 21.4.
Työstetään yhdessä hyvinvointialueen
strategiaa!
Järjestöjen ja Keski-Suomen
hyvinvointialueen strategiatyöpaja on
torstaina 21.4. 17.00−19.30. Kahvia on
tarjolla klo 16.30 alkaen. Paikkana on

Kansalaistoiminnankeskus Matara, Matarasali (Matarankatu 6, Jyväskylä).
Merkitse tapahtuma kalenteriisi jo nyt! Lähetämme tarkemman ohjelman ja ilmoittautumislinkin
lähempänä työpajaa. Tapahtuma järjestetään yhteistyössä Järjestöjen sote-muutostuki hankkeen, Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry:n ja Keski-Suomen hyvinvointialueen kesken.

Lue lisää strategiatyöstä

Järjestöjen asiantuntijaryhmän
perustaminen
Hyvinvointialuevalmistelun tueksi kootaan sosiaali-, terveys- ja pelastusalan järjestöjen sekä
seurakuntien asiantuntijaryhmä. Järjestöjen ja maakunnan kumppanuuspöytää on pyydetty
ehdottamaan ryhmän kokoonpanoon 12 järjestöedustajaa 6.4. mennessä. Toiveena on että että
ehdotettu kokoonpano edustaisi monipuolisesti ja moninaisesti keskisuomalaista sosiaali- ja
terveyslan ja pelastusalan järjestökenttää huomioiden järjestökentän moninaisuuden muun
muassa toiminnan rahoituksen, mittakaavan ja paikallisuuden tai alueellisuuden.
Ryhmän tehtävänä on tuoda valmisteluun järjestöjen ja seurakuntien näkökulmaa
hyvinvointialueen valmistelun keskeisissä kysymyksissä kuten:
Hyvinvointialueen strategia ja strategian valmistelu
Yhtenäisten toimintamallien valmistelu hyvinvointialueelle
Avustukset
Hyvinvointialueen järjestöyhteistyön ja osallisuuden rakenteet (osallisuusohjelma,
mahdollinen järjestöyhteistön asiakirja)
Järjestöjen ja seurakuntien asiantuntijaryhmä kokoontuu noin kerran kuukaudessa vuoden 2022
ajan. Vuoden 2022 asiantuntijatuntijaryhmän toiminta alkaa hyvinvointialuejohtajan päätöksellä,
mahdollisesta pysyvämmästä yhteistyörakenteesta päätetään seuraavissa hallintosäännön
valmistelun vaiheissa.

Palveluiden
kehittäminen
Tulevaisuuden sosiaali- ja
terveyskeskus -ohjelmassa
painopisteinä ovat palveluiden
saatavuus, palveluketjut ja lasten,
nuorten ja perheiden
palvelukokonaisuus, joiden sisällöt
ovat valikoituneet Keski-Suomen tarpeista ja lähtökohdista. Kärkenä ovat
kasvavat, digitaaliset palvelut. Eri verkostotyöryhmiin kaivataan järjestöjen
osaamista mukaan - tule mukaan kehittämään!

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

Anna palautetta perheiden
sivustosta

Vastaanottojen moniammatillinen toimintamalli
Toimintamallin työryhmä jatkaa vastaanottojen geneerisen toimintamallin kuvausta. Järjestöjen
kiinnostusta osallistua työryhmään kysyttiin alkuvuodesta. Tartumme tähän hieman
myöhemmin, kun toiminnan perusperiaatteet ovat saatu valmiiksi.

Palveluketjut
Tyypin 2 diabeteksen hoito- ja
palveluketju
Järjestöt ovat tervetulleita mukaan
Ikääntyvien aivo- ja valtimoterveyden
palvelupolun (FINGER)
suunnitteluun ja toteutukseen.
Lisätietoja projektipäällikkö Mari Rantamäki, mari.rantamaki(at)jyvaskyla.fi
Ajankohtaista nyt:
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
Järjestöjä toivotaan osallistuvan maakunnalliseen mielenterveys- ja
päihdetyön kehittäjäverkostoon. Lisätietoja: projektipäällikkö Emilia Nygren,
emilia.nygren(at)jyvaskyla.fi
Ajankohtaista nyt:
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. Medifiedsovelluksen 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
Järjestöt ovat tervetulleita maakunnalliseen palliatiivisen hoidon ja
saattohoidon kehittäjäverkostoon sekä alueellisiin palliatiivisen hoidon ja
saattohoidon työryhmiin. Lisätietoja: projektipäällikkö Mari Rantamäki,

mari.rantamaki(at)jyvaskyla.fi
Ajankohtaista nyt:
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.

Lue lisää

Lapset, nuoret ja perheet
Teemme kolmannen sektorin
toimijoiden kanssa yhteistyötä
monitasoisesti lasten, nuorten ja
perheiden palvelukokonaisuuden
kehittämisessä. Muun muassa
perhekeskustoiminnan edistämisen
osalta lapsiperhejärjestöjen kanssa
tapaamme säännöllisesti. Samoin parisuhteen tukeen ja eroauttamiseen
liittyen kolmannen sektorin kanssa tehtävä yhteistyö on keskiössä.
Ajankohtaista nyt:
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

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.

Tutustu hankkeeseen

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.

Lue blogiteksti

Kysy - me
vastaamme
Miten järjestöt voivat vaikuttaa
hyvinvointialueen suunnitteluun?
Myöntääkö hyvinvointialue
järjestöille avustuksia?
Vastaammme järjestöiltä tulleisiin
kysymyksiin Usein kysytyt kysymykset -osioon verkkosivuilemme. Jos et löydä vastausta
omaan pohdintaasi, lähetä kysymyksesi meille sivustolla olevan palautelomakkeen kautta.

Usein kysytyt kysymykset

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.

Katso video

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

Tutustu blogiin

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.

