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Hyvinvointialueen
valmistelu etenee
Hyvinvointialueen valmistelussa on
käynnistynyt vauhdilla
aluehallituksen ohjaama
strategiatyö. Strategiaa rakennetaan
tulevan hyvinvointialueen kivijalaksi
katsoen myös tulevaisuuteen – aina
vuoteen 2030 saakka.

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. Tietoa
ja infoa on tuotettu sekä hyvaks.fi verkkosivuille että näiden uutiskirjeiden ja erilaisten
tilaisuuksien ja infojen kautta. Antoisia lukuhetkiä uutiskirjeen äärellä kaikille!

Lämpöä ja aurinkoa kevääseen!

Kati Kallimo, vt. hyvinvointialuejohtaja, Keski-Suomen hyvinvointialue

 

 

 

Keski-Suomen
Yhteisöjen Tuen ja
hyvinvointialueen
työpajassa käytiin
läpi strategiaa
Keski-Suomen yhteisöjen tuen,
Järjestöjen muutostuki -hankkeen ja
Keski-Suomen hyvinvointialueen yhteisessä työpajassa työstettiin
hyvinvointialuestrategiaa. Työpaja pidetiin 21.4. Kansalaistoiminnankeskus

 

Keski-Suomen hyvinvointialueen
järjestöjen uutiskirje

huhtikuu 2022

 

https://keski-suomen-sairaanhoitopiiri.creamailer.fi/email/625fef83acaef
https://www.facebook.com/hyvinvointialueks
https://twitter.com/hyvaks
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https://www.linkedin.com/company/keski-suomen-hyvinvointialue/about/?viewAsMember=true


Mataralla Jyväskylässä ja sinne oli ilmoittautunut reilu 40 järjestöä.

Lisäksi järjestöjen edustajat, jotka eivät päässeet paikalle pystyivät ilmoittautumaan
keskustelemaan strategiasta Howspace-työtilaan. Tämä keskustelu käydään 22.4.-3.5. välisellä
ajalla. Keskusteluun ilmoittautui vajaa 30 järjestöä.

Työpajassa oli näkökulmina muun muassa hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen,
keskisuomalaisten osallisuus ja vaikuttaminen, palvelut sekä yhteistyö järjestöjen kanssa.
Työpajassa nousivat esiin muun muassa kokonaisvaltaisuus, eri kokoisten ja erilaisten
toimijoiden ottaminen huomioon sekä palvelujen saatavuus.

 

Lue lisää

 

Järjestöjen ja
seurakuntien
asiantuntijaryhmän
toiminta käynnistyy
Hyvinvointialuevalmistelun tueksi
kootaan sosiaali-, terveys- ja
pelastusalan järjestöjen sekä
seurakuntien asiantuntijaryhmä. Järjestöjen ja maakunnan
kumppanuuspöytää on pyydettiin ehdottamaan ryhmän kokoonpanoon 12
järjestöedustajaa 6.4. mennessä. Toiveena oli, 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.

Järjestöjen ja seurakuntien asiantuntijaryhmä toimii valmistelun tukena vuoden 2022 ajan.
Vuoden 2022 aikana arvioidaan tarve mahdolliselle pysyvämmälle yhteistyörakenteelle.

Ryhmän tehtävänä on tuoda valmisteluun järjestöjen ja seurakuntien näkökulmaa
hyvinvointialueen valmistelun keskeisissä kysymyksissä kuten, Hyvinvointialueen strategia ja
strategian valmistelu, yhtenäisten toimintamallien valmistelu hyvinvointialueelle, avustukset ja
hyvinvointialueen järjestöyhteistyön ja osallisuuden rakenteet.

 

 

Asukkaiden
kuuleminen jatkuu
Hyvä arki kaikille -
tilaisuuksissa

 

Lakisääteiset vaikuttamistoimielimet
Aluehallitus nimesi 12.4. jäsenet lakisääteisiin vaikuttamistoimielimiin kuntien esitysten
mukaisesti. Nimetyt jäsenet ovat aluehallituksen kokouksen pöytäkirjassa. Osasta kuntia
esityksiä ei vielä ole saatu, mutta kokoonpanoja täydennetään sitä mukaan kun kunnista tulee
esityksiä.

Lisäksi aluehallitus pyysi vaikuttamistoimielimiä valmistelemaan ehdotukset niiden
toimintasäännöiksi ja osana toimintasäännön valmistelua arvioimaan muiden kuin kuntien
nimeämien jäsenten roolia, määrää ja valintaperusteita.

Vaikuttamistoimielimille järjestettiin yhteinen starttitilaisuus 22.4. Ensimmäiset varsinaiset
kokoukset on suunniteltu pidettäväksi vanhus- ja vammaisneuvostolle 24.5.

 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fhyvaks-julkaisu.tweb.fi%2Fktwebscr%2Fpk_asil_tweb.htm%3Fbid%3D314&data=05%7C01%7C%7Cf6931ad6c7da4bf99faa08da27588ff4%7Cfc34d05ca2f24ac289c5b44f3a9f451c%7C0%7C0%7C637865558859671602%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000%7C%7C%7C&sdata=uP2ueLFYc4dptxdL3z7DbuSwMTbE7%2FK9thgoiXKQYRQ%3D&reserved=0
https://hyvaks.fi/uutiset/jarjestojen-ja-seurakuntien-asiantuntijaryhman-toiminta-kaynnistyy
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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, joten keskusteluun osallistuminen onnistuu verkon välityksellä.
Sekä kyselyiden että keskustelutilaisuuksien antia käytetään strategiaprosessin eri vaiheiden
vauhdittamiseen.

Strategian työstö jatkuu henkilöstön ja eri sidosryhmien kanssa 22.4.–3.5. Hyvinvointialueen
esihenkilöille, aluevaltuustolle, hyvinvointialueen vaikuttamistoimielimille, sote-ja pela-johdolle,
kuntajohdolle ja seurakuntien johdolle sekä järjestöille ja yritysten edustajille on omat
keskustelunsa. 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

Aluevaltuusto

 

 

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
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kokoontuu 26.4.
Keski-Suomen hyvinvointialueen
aluevaltuuston kokous on tiistaina 26.4. klo
16 alkaen Scandic Laajavuoressa
Jyväskylässä. Aluevaltuuston kokousta voi
seurata suorana lähetyksenä osoitteessa
hyvaks.fi/aluevaltuusto.

Aluevaltuusto käsittelee hyvinvointialueen
henkilöstön siirtosuunnitelmaa ja -sopimusta.
Siirtosuunnitelmassa on muun muassa
kuvaus yhteistyöstä ja yhteistoiminnasta, tietojen keräämisestä ja siirtyvästä henkilöstöstä sekä
keskeisistä henkilöstölinjauksista. Hyvinvointialueelle siirtyvää henkilöstöä on tämän hetkisen
tiedon mukaan noin 11 600 henkilöä. Henkilöstöllä on 505 erilaista tehtävänimikettä.
Palkkakulut sivukuluineen ovat noin 525 miljoonaa euroa. Siirtyvää henkilöstöä koskee 200
erilaista paikallista sopimusta ja käytännettä.
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Hyvinvointialuejohtajan rekrytointi
Keski-Suomen hyvinvointialuejohtajan tehtävään haki määräajassa 11 henkilöä.
Haastatteluryhmä on valinnut kuusi virkaa hakenutta haastatteluihin. Aluevaltuuston on
tarkoitus valita hyvinvointialuejohtaja 14.6.

 

 

 

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

 

https://hyvaks.fi/uutiset/aluevaltuusto-kasittelee-henkiloston-siirtosuunnitelmaa
https://hyvaks.fi/uutiset/kuusi-hyvinvointialuejohtajan-virkaan-hakenutta-haastatteluihin


Kaikki tapahtumat

Palveluiden
saatavuus

OmaKS.fi-palvelu

OmaKS.fi tarjoaa sairaanhoitajan,
sosiaaliohjaajan,

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
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

Osallisuusfoorumi ke 25.5.

Keski-Suomen hyvinvointialueen osallisuusfoorumi on avoin kaikille keskisuomalaisille:
järjestöille, ammattilaisille, kokemussiantuntijoille, vapaaehtoisille ja asukkaille.

Ohjelma

Keski-Suomen hyvinvointialueen strategian valmistelu
Palveluiden kehittämishankkeista vastaanottojen moniammatillisen toimintamallin esittely

Ilmoittaudu tilaisuuteen lomakkeella. Lämpimästi tervetuloa!

Muut tapahtumat

Kohti syömisen tasapainoa -webinaari  ti 3.5. klo 14.30-16.00. Webinaari on suunnattu
asukkaille, sosiaali- ja terveyspalveluiden ammattilaisille ja kaikille asiasta
kiinnostuneille.

 

 

 

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://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=XNA0_PKiwkqJxbRPOp9FHHGlmn0Ek2pMuREE3enLXg1UM0lKVTdERFpCWEkwVUdPTE4yQkQ3Qk9LUS4u
https://hyvaks.fi/tapahtumat/kohti-syomisen-tasapainoa-webinaari
https://hyvaks.fi/tapahtumat


 

Tutustu palveluun

 

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.
Etäperhetyöntekijä OmaNanny on aloittanut tehtävässään maaliskuussa ja lapsiperheet
ovat löytäneet palvelun äärelle. Perheiden sivuston kehitys jatkuu.
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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.

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

Kerro asiakkaillesi maksuttomasta 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 6 pistettä, ja ovat kiinnostuneita edistämään aivo- ja sydänterveyttään.

 

 

 

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

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.

 

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


 

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 ja
ohjaat heitä ottamaan yhteyttä
perheterapeuttiin.

– 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
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.

 

 

Mielenterveys- ja päihdepalveluketju

Varhaisen vaiheen ja matalan kynnyksen mielenterveys- ja päihdepalveluita
vahvistetaan mielenterveys- ja päihdepalveluketjujen kehittämisessä. Neljä
sairaanhoitajaa on aloittanut työnsä pitämällä matalan kynnyksen
ajanvarauksetonta walk in -vastaanottoa Saarikassa (1 hoitaja), Keski-
Suomen seututerveyskeskuksessa Laukaassa (1 hoitaja) ja Jyväskylässä (2
hoitajaa).

Järjestöjä toivotaan osallistuvan maakunnalliseen mielenterveys- ja päihdetyön
kehittäjäverkostoon. Lisätietoja: projektipäällikkö Emilia Nygren, emilia.nygren(at)jyvaskyla.fi

 

https://hyvaks.fi/uutiset/perheterapeutilta-tukea-parantumattoman-sairauden-ja-elaman-loppuvaiheen-hoitoon


Lue lisää

Tutustu lasten, nuorten ja
perheiden palveluiden

kehittämiseen

 

Lue lisää ja tutustu tiimiin

 

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.

Yhdessä tekeminen ja yhteistyö on tärkeää

-Meihin voi olla yhteydessä matalalla kynnyksellä. Odotamme yhteistyötä ja avointa keskustelua
järjestöjen ja muiden organisaatioiden kanssa. Otamme mielellään palautetta ja
kehitysehdotuksia vastaan, sanovat tiimin työntekijät.

 

 

  

 

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 lapsivaikutustusten arviointityön sisällön
tuottamiseen. 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.
Neuropsykiatrisesti (lyhenne nepsy) oireilevien lasten, nuorten ja heidän perheidensä
palveluiden kehittäminen on käynnistynyt. Projektityöntekijänä toimii Sari Minkkinen
(sari.minkkinen(at)jyvaskyla.fi)
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.

 

 

https://hyvaks.fi/kehittaminen/tulevaisuuden-sosiaali-ja-terveyskeskus-ohjelma/lapset-nuoret-ja-perheet
https://hyvaks.fi/uutiset/asiakaslahtoiset-ja-yhtenaiset-palvelut-iakkaille-koko-keski-suomeen


 

Usein kysytyt kysymykset

 

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.

 

 

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

Hämeen ammattikorkeakoulussa opiskelevat Hanna Mäkiaho ja Ulla Lahti raportoivat
blogissamme kehittämistehtävänsä tuloksista OmaKS.fi:n sosiaaliohjauksen kehittämisestä.
Kehittämisen tueksi laadittiin muun muassa kuvitteellisia käyttäjäprofiileja tuomaan ihmisten
havaintoja ja tarpeita esille. Palvelumuotoilulla parempaa digitaalista sosiaaliohjausta Keski-
Suomessa

Vt. hyvinvointialuejohtajan Kati Kallimon tervehdys hyvinvointialueelle siirtyvälle, noin 11 500
ammattilaiselle. Tervehdys Keski-Suomen hyvinvointialueen tuleva henkilöstö

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

 

 

 

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

 

      

Osoitelähde: Henkilöstörekisteri

https://hyvaks.fi/tietoa-hyvinvointialueesta/usein-kysytyt-kysymykset
https://hyvaks.fi/blogikirjoitukset/palvelumuotoilulla-parempaa-digitaalista-sosiaaliohjausta-keski-suomessa
https://hyvaks.fi/blogikirjoitukset/tervehdys-keski-suomen-hyvinvointialueen-tuleva-henkilosto-0
https://hyvaks.fi/blogikirjoitukset/turvallista-etavastaanottoa-omaksfi-palvelussa
https://hyvaks.fi/blogikirjoitukset
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