
Katso viesti selaimessa

 

Tutustu strategiatyöhön

 

Tervehdys Keski-
Suomen
hyvinvointialueen
tuleva henkilöstö!
Kevät on edennyt ajallisesti jo
pitkälle, vaikka sää ei siltä viime
aikoina ole näyttänytkään. Mutta
yhtä varmasti kuin järjestämisvastuu siirtyy vuoden vaihteessa
hyvinvointialueelle, tulee varmasti vielä kevät ja kesäkin.

Hyvinvointialueen valmistelussa on käynnistynyt vauhdilla aluehallituksen ohjaama strategiatyö.
Strategiaa rakennetaan tulevan hyvinvointialueen kivijalaksi katsoen myös tulevaisuuteen –
aina vuoteen 2030 saakka. Toivottavasti olette ehtineet vastaamaan ensimmäiseen
kyselykierrokseen, joka strategian pohjaksi osoitettiin henkilöstölle. Toki kevään aikana ehtii
vielä hyvin osallistua, kun työyhteisöille osoitettu seuraava strategian kommentointikierros
toteutuu huhtikuun tulevina viikkoina.

Hyvinvointialuestrategia on tarkoitus hyväksyä kesäkuun aluevaltuustossa. Silloin tarkentuu
myös hyvinvointialueemme organisaation rakenne ja valitaan hyvinvointialueen ensimmäinen
johtaja.

Strategiantyön ohessa jatkamme edelleen myös toimeenpanoon liittyvää valmistelua kaikilla
osa-alueilla. Kansallisessa vertailussa muihin hyvinvointialueisiin Keski-Suomen valmistelu
etenee keskimääräisessä vauhdissa. Koko ajan tunnistamme aikataulupaineet, sillä tuleva
vuodenvaihde lähenee vauhdikkaasti. Valmistelutyö vaatii jatkuvaa asioiden ennakointia, mutta
tässä vaiheessa myös priorisointia. On tunnistettava, mitkä asiat ovat välttämättömiä tehtävien,
palveluiden ja henkilöstön siirtymiseen liittyen.

Moni asia valmistelussa tulee jatkumaan vielä vuonna 2023 ja seuraavina vuosina pitkälle
tulevaisuuteen. Onhan meillä tekeillä yksi Suomen historian suurimmista uudistuksista, ja
siihen tarvitsemme meitä kaikkia. Toivottavasti ainakin tietoa tarpeisiinne löytyy, vaikka aika
asioihin ja aiheeseen tutustumiseen on varmasti jokaisen arjessa tiukassa. Tietoa ja infoa
henkilöstölle on tuotettu sekä hyvaks.fi verkkosivuille että näiden uutiskirjeiden ja erilaisten
verkossa pidettävien henkilöstö- ja esihenkilöinfojen kautta. Antoisia lukuhetkiä taas tämän
uutiskirjeen äärellä kaikille!

Lämpöä ja aurinkoa kevääseen!

Kati Kallimo, vt. hyvinvointialuejohtaja, Keski-Suomen hyvinvointialue 2023

 

 

Keski-Suomen hyvinvointialueen
henkilöstön uutiskirje

huhtikuu 2022

 

https://keski-suomen-sairaanhoitopiiri.creamailer.fi/email/6246b212ef42e
https://hyvaks.fi/strategia
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


 

Hyvä arki kaikille -tilaisuuksien
tiedote

 

Asukkaiden
kuuleminen jatkuu
Hyvä arki kaikille -
tilaisuuksissa
Eri sidosryhmien odotuksia ja
toiveita tulevalle Keski-Suomen
hyvinvointialueelle on kerätty
maaliskuussa lähetetyillä kyselyillä.
Lisäksi asukkaita kutsutaan keskustelemaan kolmella paikkakunnalla
järjestettäviin Hyvä arki kaikille -tilaisuuksiin.

Keskustelut järjestetään 27.4. Saarijärvellä, 3.5. Jyväskylässä ja 19.5. Jämsässä. Tilaisuudet
myös striimataan eli suoratoistetaan, joten keskusteluun osallistuminen ei jää keneltäkään
kyydeistä kiinni! Sekä kyselyiden että keskustelutilaisuuksien antia käytetään strategiaprosessin
eri vaiheiden vauhdittamiseen.

Henkilöstön seuraava strategiatyövaihe alkamassa

Strategian työstö jatkuu henkilöstön ja eri sidosryhmien kyselyissä antamien vastausten
pohjalta 21.4.–3.5. esihenkilöiden johdolla tiimeissä. Esimiehet saavat tähän erillisen
ohjeistuksen.

Strategian ensimmäinen luonnos tulee aluehallituksen käsittelyyn 10. toukokuuta.
Aluevaltuuston on tarkoitus hyväksyä hyvinvointialuestrategia 14.6. kokouksessa. Syksyllä
strategiatyö jatkuu ja muuttuu yhä konkreettisemmaksi, kun paneudutaan palvelustrategiaan.
Syksyllä myös keskustelukierros jatkuu.

 

 

Lue kokoustiedote

 

Aluehallituksessa siirtosuunnitelma,
vaikuttamistoimielinten jäsenvalinta ja
taloustarkennuksia
Keski-Suomen hyvinvointialueen aluehallitus käsitteli 12.4. kokouksessaan
muun muassa henkilöstön siirtosuunnitelmaa, nimesi vaikuttamistoimielimiin
jäsenet kuntien ehdotuksesta ja päätti esittää aluevaltuustolle vuoden 2022
talousarvion tarkentamista.

Tänä vuonna käytettävissä oleva valmistelurahoitus on suurempi kuin väliaikaisen
valmistelutoimielimen joulukuussa hyväksymässä talousarviossa. Talousarvion hyväksymisen
jälkeen Keski-Suomen hyvinvointialue on saanut uusia päätöksiä valmistelurahoituksesta
joulukuun lopussa ja maaliskuun lopussa.

 

 

https://hyvaks.fi/uutiset/hyva-arki-kaikille-keski-suomen-hyvinvointialueen-keskustelukierros-kutsuu-keskisuomalaisia
https://hyvaks.fi/uutiset/aluehallitus-kasitteli-muun-muassa-henkiloston-siirtosuunnitelmaa-tarkensi-vuoden-2022


Tutustu rekryilmoitukseen

 

 

Hyvinvointialuejohtajan rekrytointi
Keski-Suomen hyvinvointialuejohtajan haku jatkuu 19.4.2022 asti. Tämän jälkeen ovat vuorossa
haastattelut ja henkilöarvioinnit. Aluehallitus tekee asiasta esityksen 31.5.2022 ja aluevaltuusto
päätöksen 14.6.2022 kokouksessaan.

 

 

 

Työryhmien kuulumisia
Henkilöstötyöryhmässä on valmisteltu tiiviisti henkilötiedon keruun seuraavaa vaihetta ja
siihen liittyvää yhteistoimintamenettelyä. Seuraava henkilöstötiedonkeruu tehdään
tämänhetkisen tiedon mukaisesti huhti-toukokuussa. Tässä tiedonkeruussa luovutetaan
henkilötason tietoa palvelussuhteista, jotka ovat voimassa siirtohetkellä. Näitä tietoja ovat muun
muassa nimi, ikä, tehtävänimike, organisaatiotiedot tasoittain, nykyisen palvelussuhteen
alkamispäivämäärä, määräaikaisen palvelussuhteen päättymispäivämäärä (määräaikaisista
palvelussuhteista kerätään tiedot, jos palvelussuhde voimassa 31.12.2022 jälkeen),
noudatettava virka- ja työehtosopimus, hinnoittelutunnus, palkat palkkalajeittain, virka/työsuhde,
työaikamuoto ja työaikaprosentti.  

Hyvinvointialueen henkilöstötyön valmisteluvastuulliset arvioivat vielä, tarvitaanko
poikkileikkaustietoa määräaikaisista palvelussuhteista koontina, eikä henkilötason tietona.
Vaikka nyt kerätään jo yksilötason tietoa, tiedoissa on kyse arviosta, joka muuttuu vielä jossain
määrin. Tietoja tarvitaan valmistelussa muun muassa henkilöstösuunnitelmassa esimerkiksi
sijoittumisen suunniteluun, konversion suunnitteluun ja yhdenmukaistamistarpeiden arviointiin.
Yhteistoiminnan mallipykälä ja -materiaali on lähetetty luovuttaville organisaatioille
maaliskuussa.

ICT-työryhmässä ollaan jo pitkällä tietojärjestelmien siirtovalmisteluissa kunnilta
hyvinvointialueille. ICT:n kuntatransitiot eli kuntakohtaiset siirtoprojektit alkavat Jyväskylän ja
Äänekosken kaupunkien transitioista kevään aikana. Toimipistekohtainen vaiheistus Jyväskylän
ja Äänekosken osalta tarkentuu pian. Kuhunkin mukana olevaan yksikköön rakennetaan
hyvinvointialueen tietoliikenneverkko ja tuodaan hyvinvointialueen työasemia nykyisten rinnalle.
Osalle työntekijöistä luodaan myös hyvinvointialueen verkkotunnus järjestelmien testikäyttöä
varten. Transitiosta saatuja tuloksia hyödynnetään muiden yksiköiden ICT-transitiossa.

Työskentely tapahtuu yhteistyössä kuntien sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstön, kuntien
ICT-ammattilaisten ja ICT-konsulttien kanssa. Keskeisiä toimijoita muutoksessa ovat myös
hyvinvointialueen omistamat yritykset, kuten Istekki, 2M-IT ja Monetra alihankkijoineen.
Muutostoimet toteutetaan kunkin kunnan tietohallinnon ohjauksessa ja tiiviissä yhteistyössä.

Konsernipalveluiden valmistelua varten on perustettu työryhmiä. Konsernipalveluiden
valmistelua koordinoi työryhmien puheenjohtajista koostuva koordinaatioryhmä. Eri työryhmät
tekevät toukokuun loppuun mennessä ehdotuksensa hyvinvointialueen konsernipalveluiden
keskeisistä sisällöistä aikatauluineen. Konsernipalveluiden 12 valmistelutyöryhmää ovat:
Oikeudelliset palvelut, hankinnat ja sopimukset (hallintopalvelut); Tiedonhallinta
(hallintopalvelut); Tarkastustoimi (hallintopalvelut); Tiedolla johtaminen ja strateginen

 

https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/hyvinvointialuejohtaja-427806/


  

Vastaa ja vaikuta:
Mitä sisältöjä
hyvinvointialueen
intraan tarvitaan
Keski-Suomen hyvinvointialueen
intran suunnittelun on aloitettu.
Vuoden 2023 alkuun mennessä
intraan viedään työn tekemisen kannalta kaikkein tärkeimmät sisällöt. Intran
rakentaminen kuitenkin jatkuu viivytyksettä vuoden vaihteessa tapahtuvan
ensi version julkaisun jälkeen.   

Oheisessa kyselyssä henkilöstöltä pyydetään tietoa oman työn sujuvuuteen vaikuttavista
sisällöistä ja aiheista. Vastaamalla autat tunnistamaan ne. Kyselystä vastaa Keski-Suomen
hyvinvointialueen viestintätyöryhmä.

Vastaa kyselyyn 19.4. mennessä.

 

Vastaa kyselyyn

kehittäminen; Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen HYTE; Kuntayhteistyön rakenteet;
Järjestö- ja yritysyhteistyön rakenteet ja verkostoyhteistyörakenteet; Tutkimus, koulutus,
kehittäminen, innovaatiot; Valmius, varautuminen ja riskienhallinta; Yhteistoiminta-alue;
Palveluiden järjestämisen koordinaatio, Kehittäminen ja palvelustrategia sekä Valvonta, potilas-
ja asiakasturvallisuus.

Pelastustoimessa hyvinvointialueen valmistelu etenee työryhmissä aikaisempien
valmistelijoiden vetämänä. Pelastuslaitokselta on myös henkilöstöä laajasti muissa työryhmien
alatyöryhmissä, esimerkiksi hyvinvoinnin ja palvelussuhteiden teemojen pohdinnassa.

  

 

Tapahtumia

Henkilöstön iltapäiväkahveilla ke 13.4. aiheena
OmaKS.fi ja pe 29.4. Yhteistoiminta

Huhtikuussa iltapäiväkahvitellaan vielä kahteen kertaan. Keskiviikkona 13.4. kokoonnutaan
OmaKS.fi:n eli Keski-Suomen digitaalisen sosiaali- ja terveyskeskuksen  ääreen. Aiheesta
kertoo Sari Nurmivaara, projektipäällikkö Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -
ohjelmasta. Linjoilla on mukana myös ohjelmapäällikkö Anu Pihl vastaamassa kysymyksiin.
Merkkaa aika kalenteriisi ja kopioi liittymislinkki tästä: Henkilöstön iltapäiväkahvit 13.4. klo
14.00-14.30. Ohjelman löydät myös tapahtumasivulta, tervetuloa mukaan!

Perjantaina 29.4. aiheena on puolestaan yhteistoiminta - mitä se tarkoittaa
hyvinvointialueelle siirryttäessä? Aihetta avaa henkilöstötyöryhmän puheenjohtaja Riitta
Hallberg. Päivitämme ohjelmaa lähempänä tilaisuutta tapahtumasivulle. Merkkaa aika
kalenteriisi ja kopioi liittymislinkki tästä: Henkilöstön iltapäiväkahvit 29.4. klo 14.00-14.30 .
Tervetuloa linjoille!

Toukokuussa järjestetään yksi henkilöstön aamukahvitilaisuus perjantaina 20.5. Ohjelma
päivitetään tapahtumasivulle. Merkkaa tämäkin aika jo kalenteriisi ja kopioi liittymislinkki tästä:
Henkilöstön aamukahvit 20.5. klo 8.30-9.00 . Kesäkuussa on luvassa vielä kahdet henkilöstön
iltapäiväkahvit perjantaina 3.6. klo 14.00-14.30 ja perjantaina 17.6. klo 14.00-14.30.

Tilaisuuksissa saa esittää kysymyksiä chatin kautta. Tilaisuus tallennetaan, eli sen voi katsella
myös jälkeenpäin samasta linkistä. Viimeisin tallenne sekä esitysmateriaali löytyvät aina myös
Henkilöstö-sivulta.

Muut tapahtumat

Keski-Suomen hyvinvointialueen esihenkilöinfo to 14.4. klo 12.30-14.00

 

https://link.webropol.com/s/intranet-hyvaKS
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
http://hyvaks.fi/tapahtumat/keski-suomen-hyvinvointialueen-henkiloston-iltapaivakahvit-2
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
http://hyvaks.fi/tapahtumat/keski-suomen-hyvinvointialueen-henkiloston-aamukahvit-1
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmM2ODBlMjQtZGFlMi00ZDNhLWI5YzMtYWU3MGQxMmRiMzhi%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://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGY2ZDllNjEtZjNjZC00N2U0LTlmNWMtNzFhMjI1ZmUzYjFl%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://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2MxMzEzMzMtNThjYS00MDVjLWFmNmQtOTgyOWM0MjgwNzAz%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/keski-suomen-hyvinvointialueen-esihenkiloinfo-5


Kaikki tapahtumat

Lue lisää koulutusten sisällöistä

Apua Ajoissa!: Teemana TOIVO -seminaaripäivä ke 20.4. klo 9.00-15.00
Lääkärityö perhekeskuksessa -webinaari  to 28.4. klo 8.30-10.30
Kohti syömisen tasapainoa -webinaari  ti 3.5. klo 14.30-16.00
Neuropsykiatriset palvelut ja ADHD-diagnostiikka ja -hoito -webinaari lääkäreille  to 12.5.
klo 14-16
Perhetyön päivä - perhetyö ja kotipalvelu tulevalla hyvinvointialueella ke 4.5. klo 8.30-
15.15. Tilaisuus on suunnattu perhetyötä tekeville perheohjaajille, perhetyöntekijöille,
kotipalvelun työntekijöille ja heidän esihenkilöille. Lisätietoja saat omalta esihenkilöltä.

 

 

Laatuportti-järjestelmä käyttöön 1.6. koko
hyvinvointialueella vaaratapahtuma- ja
turvallisuuspoikkeamien ilmoittamiseen
Qreformin Laatuportti -järjestelmä tulee käyttöön uutena järjestelmänä
1.6.2022 kaikille Keski-Suomen hyvinvointialueella toimiville organisaatioille.
Laatuportin kautta tehdään ilmoitukset vaaratapahtumista ja
turvallisuuspoikkeamista. Laatuportti korvaa käytössä olleen HaiPro-
järjestelmän.

Laatuportin käytöstä on tekeillä ohjevideot, jotka julkaistaan huhtikuun aikana. Tiedotamme
ohjevideoista, kun ne ovat katsottavissa. Lisäksi järjestetään käyttökoulutuksia toukokuussa
2022 Teamsin välityksellä kaikille käyttäjille sekä esihenkilöille ja asiantuntijoille. Teams-
koulutuksiin ei ole erillistä ilmoittautumista, joten tallennathan alta ajankohdan ja Teams-
linkin omaan kalenteriisi! Linjoille mahtuu 1000 osallistujaa.

Koulutus: Vaaratapahtumien ja turvallisuuspoikkeamien ilmoittaminen
Laatuportin järjestelmän avulla

Tavoitteet: Vaaratapahtumien ja turvallisuuspoikkeamisen ilmoittamisen ja raportoinnin
tarkoituksena on edistää asiakkaiden, potilaiden, työympäristön, toiminnan ja työntekijöiden
turvallisuutta. Raportoinnin avulla parannetaan työntekijöiden tietoisuutta turvallisuudesta, ja
tehdään vaaratilanteiden raportointi sekä niihin puuttuminen helpoksi.

Samansisältöiset koulutukset on suunnattu Keski-Suomen hyvinvointialueelle siirtyvälle
henkilöstölle:

Teams 4.5.20222 klo 14:00–15:30: Liity kokoukseen napsauttamalla tästä
Teams 11.5.2022 klo 13:00–14:30: Liity kokoukseen napsauttamalla tästä
  

Koulutus: Vaaratapahtumien ja turvallisuuspoikkeamien käsittely
Laatuportin järjestelmän avulla

Tavoitteet: Vaaratapahtumien ja turvallisuuspoikkeamisen raportoinnin tarkoituksena on
edistää asiakkaiden, potilaiden, työympäristön, toiminnan ja työntekijöiden turvallisuutta.
Raportoinnin avulla parannetaan työntekijöiden tietoisuutta turvallisuudesta, ja tehdään
vaaratilanteiden raportointi sekä niihin puuttuminen helpoksi. Vaaratapahtumailmoituksen
käsittely tapahtuu hallitun prosessin mukaan, jossa jokainen vaihe dokumentoituu
järjestelmään.

Samansisältöiset koulutukset on suunnattu Keski-Suomen hyvinvointialueelle siirtyville
esihenkilöille ja asiantuntijoille :

Teams 3.5.2022 klo 10:00–12:00: Liity kokoukseen napsauttamalla tästä
Teams 11.5.2022 klo 9:00–11:00: Liity kokoukseen napsauttamalla tästä
  

 

 

https://m.facebook.com/events/424327529392935/
https://hyvaks.fi/tapahtumat/laakarityo-perhekeskuksessa-webinaari-0
https://hyvaks.fi/tapahtumat/kohti-syomisen-tasapainoa-webinaari
https://hyvaks.fi/tapahtumat/neuropsykiatriset-palvelut-ja-adhd-diagnostiikka-ja-hoito-webinaari-laakareille
https://hyvaks.fi/tapahtumat
https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/ap/t-59584e83/?url=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%253ameeting_NzlhMTk2ZWQtOGJhOC00MjU5LWJhZTQtOTJkZGQyYjlhYTRl%2540thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522e1105d2e-0bbf-40ae-8d8e-26a848f42161%2522%252c%2522Oid%2522%253a%252230d72241-b3e9-4e3b-ad36-a0f006f599db%2522%257d&data=04%7C01%7Cemma.niskanen%40ksshp.fi%7C0346fd12495a422b876308da12f412f6%7Ce1105d2e0bbf40ae8d8e26a848f42161%7C0%7C0%7C637843136731279478%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=ElJshy1Mwlwfn%2By82Lnv5aX14JzlvrkJfmy66%2BZS1kQ%3D&reserved=0
https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/ap/t-59584e83/?url=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%253ameeting_N2JjYmViYTgtZjFiZS00NWZjLWFhZTgtODI1NzkwYzE2ODA2%2540thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522e1105d2e-0bbf-40ae-8d8e-26a848f42161%2522%252c%2522Oid%2522%253a%252230d72241-b3e9-4e3b-ad36-a0f006f599db%2522%257d&data=04%7C01%7Cemma.niskanen%40ksshp.fi%7C163ba14b5f104812f52508da12f42d8c%7Ce1105d2e0bbf40ae8d8e26a848f42161%7C0%7C0%7C637843137181636663%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=KsWaFTHqab1GdJQwJNAHEoyVUhvmTrqebP5YlP4dBkc%3D&reserved=0
https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/ap/t-59584e83/?url=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%253ameeting_NTRkNWIxNDAtNWM0MC00YjA4LWFhZDctZmU2NWJiMDgwNDVl%2540thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522e1105d2e-0bbf-40ae-8d8e-26a848f42161%2522%252c%2522Oid%2522%253a%252230d72241-b3e9-4e3b-ad36-a0f006f599db%2522%257d&data=04%7C01%7Cemma.niskanen%40ksshp.fi%7Ce57c6b2724ca42ff2f4408da12f4050f%7Ce1105d2e0bbf40ae8d8e26a848f42161%7C0%7C0%7C637843136503621710%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=YZk783cf%2BnpjVvPGnfn5p0WekNgZT5aoaUwEfaDAxD8%3D&reserved=0
https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/ap/t-59584e83/?url=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%253ameeting_NTgwZTZkNDgtZjQ2ZS00N2ZjLTk2YWItZDRkZTlhY2M3Zjcw%2540thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522e1105d2e-0bbf-40ae-8d8e-26a848f42161%2522%252c%2522Oid%2522%253a%252230d72241-b3e9-4e3b-ad36-a0f006f599db%2522%257d&data=04%7C01%7Cemma.niskanen%40ksshp.fi%7Ca9fcf8177616482bc7a708da12f42184%7Ce1105d2e0bbf40ae8d8e26a848f42161%7C0%7C0%7C637843136975007524%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=%2FHt97LXhuWZiTclAimDcosXFQQbsGmlKiDdPtRYoz6M%3D&reserved=0
https://keski-suomen-sairaanhoitopiiri.creamailer.fi/assets/uploads/e7a9b3ba6714be2f96149b9d9316d0f2536b6bfd/shared/files/laatuportti-teams-koulutusten-sisallot.pdf


 

Tutustu palveluun

 

Palveluiden
saatavuus

OmaKS.fi-palvelu

OmaKS.fi tarjoaa sairaanhoitajan,
sosiaaliohjaajan,
elämäntapaohjaajan, fysioterapeutin,
ravitsemusterapeutin sekä lääkärin etäpalvelua tällä hetkellä Jyväskylän,
Hankasalmen ja Uuraisten alueen asukkaille. Tunnistautumattomat palvelut
ovat käytössä koko tulevalla Keski-Suomen hyvinvointialueella. Ajankohtaista
nyt:

Fysioterapeutin etävastaanotto on avautunut palvelemaan Jyväskylän julkisten
terveysasemien, Hankasalmen ja Uuraisten alueen asiakkaita. OmaKS:n fysioterapeutti
tarjoaa maksutonta chat-konsultaatiota aamuisin klo 8–10 sekä videovastaanottoja
ajanvarauksella (11,60 euroa)
OmaKS:n ravitsemusterapeutin kanssa voi keskustella esimerkiksi painonhallintaan tai
ruokavalioon liittyvistä kysymyksistä. Vastaanotolle pääsee OmaKS:n sairaanhoitajan
kautta.
Nuorten sivuja rakennetaan parhaillaan palvelumuotoilua käyttäen. Sivustoa kehitetään
yhdessä nuorten kanssa. Nuoria on tavattu ja nuorten toiveita ja tarpeita on kuultu. Sivut
on tarkoitus avata toukokuussa.

 

 

 

 

Palveluketjut
Tyypin 2 diabeteksen hoito- ja
palveluketju

Helmikuussa käynnistyneen ikääntyvien aivo-
ja sydänterveyttä edistävän kehittämistyön
tavoitteena on ehkäistä muisti- ja
sydänsairauksien puhkeamista, tehostaa
sairauksien varhaista tunnistamista sekä
lisätä asukkaiden arjen hyvinvointia. Ikääntyvien elämäntapaohjauksen toimintamalli pohjautuu
suomalaiseen FINGER-tutkimukseen. Toimintamalliin kuuluu liikuntaohjausta,
ravitsemusneuvontaa, kognitiivista harjoittelua sekä sydän- ja verisuonisuonitautien
riskitekijöiden ehkäisyä.

– Tutkimus osoitti ensimmäisenä maailmassa, että noudattamalla monipuolista
elämäntapaohjelmaa voidaan parantaa ikääntyneiden kognitiivisia toimintoja ja ehkäistä
muistitoimintojen heikentymistä, kertoo projektityöntekijä Saara Ojala Tulevaisuuden sosiaali-
ja terveyskeskus -ohjelmasta.

 

 

Palveluiden kehittäminen
Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman painopisteet ovat
palveluiden saatavuus, palveluketjut ja lasten, nuorten ja perheiden palvelut,
jotka ovat valikoituneet Keski-Suomen tarpeista ja lähtökohdista.

Tammikuussa aloittaneen Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut
iäkkäille -hankkeen (TulKoti) tavoitteena on luoda Keski-Suomen
hyvinvointialueelle yhtenäinen toimintamalli kotona asumista tukeville
palveluille.

Kärkenä meillä ovat kasvavat, digitaaliset palvelut. Lue mitä hankkeissa
tapahtuu juuri nyt!

 

https://omaks.fi/uutiset/fysioterapeutin-palvelut-omaksfihin-keski-suomen-digitaaliseen-sosiaali-ja
https://omaks.fi/


Lue lisää

Kehittämistyö on alkanut Pihtiputaalla, Konnevedellä ja Jyväskylässä, ja vaihe vaiheelta
toimintamalli laajennetaan koko Keski-Suomen hyvinvointialueelle.

Kerro asiakkaille Aivoterveyttä ikääntyville -etävalmennusryhmästä

Toukokuussa käynnistyy 65 vuotta täyttäneille keskisuomalaisille kohdennettu Aivoterveyttä
ikääntyville -etävalmennusryhmä. Puolitoista vuotta kestävä etävalmennus sisältää 10
tapaamiskertaa. Ryhmä on tarkoitettu asiakkaille, jotka ovat saaneet muistisairauden
riskitestistä vähintään 9 pistettä, ja ovat kiinnostuneita edistämään aivo- ja sydänterveyttään.

 

 

Lue lisää perheterapeutin työstä

 

Palliatiivisen hoidon ja saattohoidon
hoito- ja palveluketju

Keskisuomalaisille suunnattu
maksuton perheterapeutin palvelu
tukee vakavan sairauden ja elämän
loppuvaiheen hoidossa. Kerrothan
asiakkaallesi uudesta palvelusta!

– Yleisiä keskustelunaiheita ovat sairauden
tuomat muutokset ja huolet. Tunteista
puhutaan myös, niiden koko kirjosta. Perheissä on usein vahva halu suojella toinen toisiaan.
Hyvä tarkoitus saattaa kuitenkin jättää jokaisen selviytymään aika yksin, kertoo
perheterapeuttimme Pirjo Salminen. Saimme myös arvokkaan asiakaspalautteen:

– Nämä tapaamiset ovat olleet meille tosi tärkeitä hetkiä. Ei me muuten koskaan puhuta
tämmöisistä – varsinkaan niin, että perheen teinikin suostuisi mukaan, kertoo erään
asiakasperheen äiti.

Keski-Suomen hyvinvointialueelle valmistellaan myös palliatiivista keskusta. Keskuksen yhtenä
tavoitteena on vahvistaa potilaalle ja läheisille annettavaa henkistä ja sosiaalista tukea eli
psykososiaalista tukea.

 

 

Lapset, nuoret ja
perheet
Erityissosiaalityöntekijöiden tukeen
ollaan kunnissa tyytyväisiä, ja

 

Muuta ajankohtaista:

Vaikuttavaksi todettua Arkeen Voimaa –toimintaa on kiinnostuttu edistämään ainakin
Äänekoskella, Muuramessa ja Karstulassa. Myös muiden kuntien on mahdollista lähteä
mukaan.
Maakunnallinen laatuverkosto on jatkanut työskentelyä tyypin 2 diabeteksen hoidon
parantamiseksi. Uutena alueena laatutyöskentely käynnistyy Keuruulla.

 

 

Mielenterveys- ja päihdepalveluketju

Hyvinvointialueen valmistelun mielenterveys- ja päihdetyön sisältötyöryhmä jatkaa
työskentelyä
Varhaisen vaiheen ja matalan kynnyksen mielenterveys- ja päihdepalveluita
vahvistetaan. Neljä sairaanhoitajaa on aloittanut työnsä pitämällä matalan kynnyksen
ajanvarauksetonta walk in- vastaanottoa
Päihdepalveluketju sekä kroonisen unettomuuden hoito- ja palveluketju ovat
valmistumassa

 

https://omaks.fi/sites/default/files/2022-04/Muistisairauden riskin arviointi -lomake.pdf
https://hyvaks.fi/uutiset/aivoterveytta-ikaantyville-ilmoittaudu-maksuttomaan-etavalmennusryhmaan
https://hyvaks.fi/uutiset/arkeen-voimaa-itsehoidon-kurssi-laajenee-koko-keski-suomeen-oma-kunta-mukaan-toimintaan
https://hyvaks.fi/uutiset/perheterapeutilta-tukea-parantumattoman-sairauden-ja-elaman-loppuvaiheen-hoitoon


 
 

maksuton tuki jatkuu edelleen.
Erityissosiaalityöntekijöiden työn
tavoitteena on työavun vieminen
lastensuojelun kentälle ja sitä myötä
lastensuojelun sosiaalityön laadun vahvistaminen Keski-Suomen alueella.

Kunnat voivat käyttää erityissosiaalityöntekijän työapua lastensuojelun ja sosiaalihuoltolain
mukaisen lasten ja lapsiperheiden sosiaalityön tukeen.

– Tuki kuntiin voi olla esimerkiksi asiakastyöhön liittyvää konsultaatiota yksittäiselle työntekijälle
tai työryhmille. Erityissosiaalityöntekijän työpanosta voi hyödyntää myös sosiaalityöntekijöiden
perehdyttämiseen eri lastensuojelun teemoissa, mentorointiin tai esihenkilötyön tueksi, kertovat
erityissosiaalityöntekijä Reeta Kosonen ja lastensuojelun erityissosiaalityöntekijä Katja
Salminen-Lahtinen.

 

Lue lisää

 

 

Tulevaisuuden
kotona asumista
tukevat palvelut
iäkkäille -hanke
Ikääntyvien määrän kasvaessa
omahoidon tukemiseen,
toimintakyvyn ylläpitoon ja kotona
asumisen vahvistamiseen tarvitaan
uusia ja luovia ratkaisuja. Tammikuussa 2022 aloittaneen Tulevaisuuden
kotona asumista tukevat palvelut iäkkäille -hankkeen (TulKoti) tavoitteena on
luoda Keski-Suomen hyvinvointialueelle yhtenäinen toimintamalli kotona
asumista tukeville palveluille.

Asiakaslähtöisesti, laadukkaasti ja yhdenmukaisesti tuotettavat palvelut ovat kehittämisen
lähtökohtana. Hanke tukee Keski-Suomen kuntia palvelujen yhdenmukaistamisessa. Keski-
Suomen hyvinvointialue tulee tarjoamaan palveluja sekä lähipalveluina että keskitettyinä
palveluina, myös digitaalisesti.

– Lähestymme kevään aikana kuntien ikääntyvien palveluita yhteistyön käynnistämisestä ja
tarkemmasta työskentelystä. Meihin voi kuitenkin olla yhteydessä saman tien matalalla

 

  

 

Muuta ajankohtaista

Keski-Suomen hyvinvointialueella laaditaan lapsivaikutusten arviointi lasten, nuorten ja
perheiden palveluiden järjestämiseen liittyen. Arviointi perustuu YK:n (Yhdistyneet
kansakunnat) lapsen oikeuksien sopimuksen yleisperiaatteisiin. Hyvinvointialueen
valmisteluun osallistuvat viranhaltijat, Keski-Suomen lapsi- ja perhepalveluiden (LAPE) -
yhteistyöryhmä sekä aluevaltuutetut osallistuvat yleisperiaatteisiin pohjautuvaan
tehtäväksi antoon. Tulemme kuulemaan myös keskisuomalaisia lapsia ja nuoria vielä
kevään aikana. Tavoitteena on arvioinnin avulla vahvistaa lapsen oikeusperusteisuutta
tulevan hyvinvointialueen palvelujärjestelmässä.
Perhekeskustoimintasuunnitelman laatimisen pohjatyö on tehty ja viimeistelytyö on
käynnistymässä. Toimintasuunnitelma laaditaan perhekeskustoiminnan kehittämisen,
suunnittelun ja erityisesti järjestämisen tueksi. Lapsi- ja perhejärjestöille on lähetetty
kysely liittyen perhekeskustoiminnan ja järjestöjen väliseen yhteistyöhön ja samaa
keskustelua on avattu myös seurakuntien suuntaan. Perhekeskustoiminnan
kuntakohtaista kehittämistyön tukea tiivistetään. Keskiössä tulee olemaan kuntien ja
tulevan hyvinvointialueen yhdyspintatyö.
Neuropsykiatrisista palveluista on lähtenyt kysely ammattilaisille huhtikuussa. Tuloksista
tiedotetaan viimesitään alkukesän aikana
Lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdepalveluiden kehittämistyössä toimii
projektityöntekijä Tiina Salomaa (tiina.salomaa(at)jyvaskyla.fi. Lasten ja nuorten
mielenterveys- ja päihdepalvelukokonaisuuksien osalta on käynnistynyt Keski-Suomen
palveluiden nykytilan kartoittaminen.
Lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdepalveluiden erityistyöntekijänä on aloittanut
1.4.2022 Tuija Surakka (tuija.surakka(at)jyvaskyla.fi). Erityistyöntekijä tekee jalkautuvaa
työtä konsultoivan työskentelyn menetelmillä Jyväskylän alueella.

 



Lue lisää ja tutustu tiimiin

kynnyksellä. Odotamme yhteistyötä ja avointa keskustelua kuntien ja eri organisaatioiden
ammattilaisten kanssa, sanovat tiimin työntekijät.

 

Tutustu blogiin

 

Kirjoittajaksi blogiimme
Mitä tunteita hyvinvointialueuudistus sinussa herättää? Kuinka osallistut
valmisteluun? Millaisia oivalluksia ja kolahduksia voisit jakaa?

Kerro ajatuksiasi ja kirjoita blogiimme! Lisätietoja: sanna-riikka.koponen(at)jyvaskyla.fi tai
viestinta(at)hyvaks.fi.

Uusimmat kirjoitukset

Mitä voi hoitaa etänä? Turvallisesta digilääkärityöstä kirjoittaa yleislääketieteen erikoislääkäri,
OmaKS.fi-palvelun "digilääkäri" Niina Salokannel  Turvallista etävastaanottoa OmaKS.fi-
palvelussa.

Ohjelmapäällikkö Anu Pihl Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmasta kertoo, miten
hankkeiden laajoissa yhteistyöverkostoissa on luotu pohjaa hyvinvointialueelle
Yhteistyöverkostoissa tavoitteisiin – ja ylikin.

Osallisuuden ja järjestöyhteistyön projektipäällikkö Arto Lampila Tulevaisuuden sosiaali- ja
terveyskeskus -ohjelmasta muistuttaa, ettei hyvinvointialueuudistus ole vain julkisen sektorin
mullistus. Aktiivisesti valmisteluun osallistuneilla järjestöillä on merkittävä rooli sekä
palvelukokonaisuuksissa sekä asukkaiden arjessa Kohti hyvinvointialuetta yhteistyöllä ja
yhdessä kehittämällä yli sektorirajojen.

 

 

 

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

 

      

Osoitelähde: Henkilöstörekisteri

https://hyvaks.fi/uutiset/asiakaslahtoiset-ja-yhtenaiset-palvelut-iakkaille-koko-keski-suomeen
https://hyvaks.fi/blogikirjoitukset/turvallista-etavastaanottoa-omaksfi-palvelussa
https://hyvaks.fi/blogikirjoitukset/yhteistyoverkostoissa-tavoitteisiin-ja-ylikin
https://hyvaks.fi/blogikirjoitukset/kohti-hyvinvointialuetta-yhteistyolla-ja-yhdessa-kehittamalla-yli-sektorirajojen
https://hyvaks.fi/blogikirjoitukset
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