Katso viesti selaimessa
Keski-Suomen hyvinvointialueen
järjestöjen uutiskirje

toukokuu 2022

Järjestöjen ja
seurakuntien
asiantuntijaryhmän
toiminta käynnistyy
Hyvinvointialuevalmistelun tueksi on
koottu sosiaali-, terveys- ja
pelastusalan järjestöjen sekä
seurakuntien asiantuntijaryhmä.
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. Ryhmän ensimmäistä kokousta
suunnitellaan kesäkuun alkuun.

Lakisääteiset vaikuttamistoimielimet
Aluehallitus nimesi 12.4. jäsenet lakisääteisiin vaikuttamistoimielimiin kuntien esitysten
mukaisesti. Vaikuttamistoimielinten kokoonpanoja on täydennytty aluehallituksessa, vielä
muutama jäsen puuttuu.
Ensimmäiset varsinaiset kokoukset on suunniteltu pidettäväksi vanhus- ja vammaisneuvostolle
24.5. Kokouksissa keskustellaan hyvinvointialueen strategiatyön etenemisestä ja
vaikuttamistoimielien toimintasääntöjen valmistelusta.

Tapahtumia
Osallisuusfoorumi ke 25.5. klo 13–16
Keski-Suomen hyvinvointialueen osallisuusfoorumi on avoin kaikille keskisuomalaisille:
järjestöille, ammattilaisille, kokemussiantuntijoille, vapaaehtoisille ja asukkaille. Ohjelmassa
hyvinvointialueen strategian valmistelu ja palveluiden kehittämishankkeista vastaanottojen
moniammatillisen toimintamallin esittely. Lämpimästi tervetuloa!

Ilmoittaudu Osallisuusfoorumiin

Jämsän Hyvä arki kaikille keskustelukierros to 19.5.
klo 17-19
Kevään viimeinen Hyvä arki kaikille keskustelutilaisuus järjestetään
Jämsässä.
Tilaisuus striimataan, joten keskusteluun
osallistuminen onnistuu etänäkin. Järjestöt
ovat lämpimästi tervetulleita tilaisuuteen: kuulemaan ja keskustelemaan tulevasta
hyvinvointialueesta. Järjestöjen puheenvuorossa odotuksia hyvinvointialueen strategialle esittää
Keski-Suomen Järjestöareenan puheenjohtaja ja järjestöjen ja maakunnan kumppanuuspöydän
jäsen Katariina Luoto.

Hyvä arki kaikille -ohjelma Jämsä

Muut tapahtumat
Yrittäjäfoorumi ke 25.5. klo 16–18

Hyvinvointialueen valmistelun viestinnän
palautekysely
Missä onnistuimme? Mitä voisimme kehitttää? Vastaa viestinnän palautekyselyyn! Huomioimme
kyselyn tulokset viestinnän suunnittelussa. Kysely on avoinna 26.6. asti. Kyselyyn vastaaminen
vie aikaa noin 5–7 minuttiia. Kiitos vastauksestasi ja ajastasi!

Vastaa kyselyyn

Pelastustoimen
valmistelulinjan
ajankohtaiskatsaus
Pelastustoimen valmistelu KeskiSuomen hyvinvointialueen
järjestämisvastuulle jatkuu

väliaikaisen valmistelutoimielimen
toimikauden jälkeen Pelastustoimen
valmistelulinjassa.
Keski-Suomen pelastuslaitos tulee olemaan
osa Keski-Suomen hyvinvointialuetta.
Pelastustoimi on hyvinvointialueella kuitenkin
oma erillinen ja sosiaali- ja terveystoimen
kanssa rinnakkainen toimiala. Soteuudistuksen rinnalla Suomessa toteutuu
myös pelastustoimen uudistus, joka
vahvistaa valtion, sisäministeriön, strategista
ohjausta. Vahvempi valtakunnallinen ohjaus
takaa entistä yhdenmukaisemmat
pelastustoimen palvelut eri puolilla Suomea.
Tavoitteena on myös kehittää pelastustoimen toimintaa valtakunnallisena järjestelmänä.
Pelastustoimen valmistelulinjassa kootaan vastuuvalmistelijan johdolla pelastuslaitoksen
asiantuntijat säännöllisesti yhteen ja luodaan tilannekuva valmistelun etenemisestä
pelastustoimen uudistuksen tavoitteisiin nähden. Valmistelu etenee aikataulussa. Priorisointia
tarvitaan, jotta valmistelutyössä tulevat huomioiduksi kriittiset asiakokonaisuudet ja
ehdottomasti tehtävät asiat.
Pelastustoimi tuottaa turvallisuutta arjessa, häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Pelastustoimen
turvallinen siirto hyvinvointialueen järjestämisvastuulle onkin kaiken valmistelumme lähtökohta
ja tavoite. Nykyisten Keski-Suomen sote-organisaatioiden ja pelastustoimessa
pelastuslaitoksen toimiva arki sekä henkilöstön työssäjaksaminen on huomioitava
valmistelutyön ohella. Se on varmasti yhteinen tavoite meillä kaikilla hyvaKS-valmistelutyöhön
osallistuvilla.
Rakennamme osaltamme hyvaKS-palveluita pelastustoimen arvojen mukaisesti: inhimillisesti,
ammatillisesti ja luotettavasti ‒ yhteistyössä.
Ville Mensala, pelastustoimen vastuuvalmistelija

Lue koko kirjoitus

Kolmen kärki johtajavalinnan loppusuoralla
Haastatteluryhmä on valinnut jatkoon Jan-Johannes Tolletin, Mikko
Komulaisen ja Tero Järvisen Keski-Suomen hyvinvointialueen
hyvinvointialuejohtajan virkaa hakeneista.
Seuraavaksi aluevaltuusto haastattelee hakijoita 17.5.2022. Heille teetetään myös
henkilöarvioinnit. Tämän jälkeen aluehallitus tekee esityksen valinnasta aluevaltuustolle.

Lue lisää

Työryhmien kuulumisia
Henkilöstötyöryhmän kokouksissa käydään läpi HR-alaryhmien valmistelutyön etenemistä
säännöllisesti. Hyvinvointialueelle siirtyvän henkilöstön tietojen keruu on edennyt kollektiiviselta
tasolta yksilötietoihin. Työryhmässä on tunnistettu se rasitus, jota erilaiset tietopyynnöt
luovuttavissa organisaatioissa aiheuttavat. Siksi henkilöstötietoja pyritään keräämään niin
harvoilla keräyskerroilla kuin se sujuvan valmistelun kannalta on mahdollista. Kakkosvaheen
tiedonkeruu päättyy toukokuussa.Tietoja tarkennetaan edelleen koko vuoden ajan. Tietoa
kerätään nyt henkilötason palvelussuhteista, jotka ovat voimassa siirtohetkellä. Tällaisia ovat
muun muassa työntekijän nimi, ikä, tehtävänimike, organisaatiotiedot tasoittain, nykyisen
palvelussuhteen alkamispäivämäärä, määräaikaisen palvelussuhteen päättymispäivämäärä,
noudatettava virka- ja työehtosopimus, hinnoittelutunnus, palkat palkkalajeittain, virka- vai
työsuhde, työaikamuoto ja työaikaprosentti. Määräaikaisista palvelussuhteista kerätään tiedot,
jos palvelussuhde on voimassa 31.12.2022 jälkeen.

Väliaikainen yhteistoimintaelin sai strategiainfoa Erkki Nikkilältä ja hallintosäännön
valmistelusta Pauliina Mäenpäältä. Henkilöstöjärjestöjen edustajat ilmaisivat, että olisi eduksi,
jos järjestöt pääsisivät osallistumaan keskusteluihin kaikilla foorumeilla. Kati Kallimo kannusti
järjestöjä ottamaan askarruttavissa asioissa yhteyttä kokousten välilläkin. Strategia tulee
yhteistoimintaelimessä esille uudestaan toukokuussa.
ICT-työryhmässä yksi vuodenvaihteessa tapahtuvan siirtymän onnistumisen kannalta
kriittisimmistä tehtävistä liittyy tietojärjestelmien siirtoon. ICT-transitiolla tarkoitetaan sitä
valtavaa, bittiavaruudessa sekä fyysisissä verkoissa tapahtuvaa muutosta, jossa tulevan KeskiSuomen hyvinvointialueen noin 350 toimipisteeseen rakennetaan hyvinvointialueen
runkoverkko sekä toimipistekohtaiset verkkoratkaisut. Samalla mahdollistetaan
hyvinvointialueen järjestelmien käyttö sekä kunnan nykyisten järjestelmien käyttö tarvittavilta
osin. Osa järjestelmistä jatkaa toimintaansa normaalisti, osa korvautuu toisella järjestelmällä ja
osaa käytetään ylimenoaikana erilaisin tilapäisratkaisuin.
Muutos toteutetaan siten, ettei perustoiminta häiriinny. Tätä varten hyvinvointialueen
tietoliikenneverkko ja hyvinvointialueen muutamia työasemia tuodaan nykyisten rinnalle aluksi
muutamien testikäyttäjien käyttöä varten. Muutos etenee vaiheittain ja kuntaryhmittäin siten,
että edellisen muutoksen antamilla opeilla sujuvoitetaan seuraavan läpimenoa.
Ensimmäisenä muutoksen äärelle pääsee muutama työyksikkö Jyväskylästä ja Äänekoskelta.
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.
Sosiaali- ja terveyspalvelut -työryhmän alla työskentelee neljä integraatiotyöryhmää:
Perheiden palvelukokonaisuus, Laaja-alainen sote-keskus, Sairaalapalvelut ja Koti- ja
asumispalvelut. Ryhmät ovat järjestäytyneet tammikuussa ja kokoontuneet tiiviisti viikottain
koko kevään ajan. Ryhmissä valmistellaan sosiaali- ja terveyspalvelun järjestämisen ja
tuottamisen kokonaisuutta. Tällä hetkellä ryhmät tiivistävät tuottamiaan sote-palveluiden
palvelukuvauksia ja palveluiden myöntämiskriteereitä, suunnittelevat organisaatiorakenteita ja
valmistelevat kuntien ja muiden sidosryhmien kanssa tehtävää yhdyspintatyötä.

Organisaatiokaavio alkaa hahmottua
Keski-Suomen hyvinvointialueen aluehallitus käsitteli 10.5. hyvinvointialueen
organisaatiota ja sen periaatteita. Hallitus tekee asiasta esityksen
aluevaltuustolle 17.5. pidettävän seminaarin jälkeen.
Keski-Suomen hyvinvointialueen organisaation on tarkoitus jakautua kolmeen toimialaan, jotka
ovat Konsernipalvelut, Sosiaali- ja terveyspalvelut sekä Pelastustoimi. Toimialat tukevat
hyvinvointialuejohtajaa ja konsernin johtamista asetettujen tavoitteiden ja strategian mukaisesti.
Toimialat jakautuvat edelleen vastuualueisiin. Konsernipalvelut jakautuisivat kolmeen
vastuualueeseen: Strateginen kehittäminen ja järjestäminen, Johtamisen tukipalvelut sekä
Palvelutuotannon tukipalvelut.
Sosiaali- ja terveyspalveluiden palvelutuotanto jakautuisi neljään tuotannon vastuualueeseen:
Lasten, nuorten ja perheiden palvelut, Koti- ja asumispalvelut, Laaja-alainen sosiaali- ja
terveyskeskus ja Sairaalapalvelut. Tuotannon vastuualueet jakautuvat palvelualueisiin,

palvelualueet palveluyksiköihin ja palveluyksiköt edelleen toimipisteisiin. Sosiaali- ja
terveyspalveluiden tuotanto organisoituu edellä mainitun rakenteen mukaisesti siten, että
organisoituminen ottaa huomioon uudistuksen palvelujen integraatiotavoitteet, palveluiden
jatkuvuuden turvaamisen sekä asiakas- ja potilastietojärjestelmien mahdollistamat
toimintamallit.
Pelastustoimen toimiala muodostuisi Keski-Suomen pelastuslaitoksesta, joka on yhtenä
vastuualueena ja pelastuslain mukaisena tuotanto-organisaationa. Vastuualue jakautuu
palvelualueisiin ja palvelualueet edelleen palveluyksiköihin ja toimipisteisiin. Pelastuslaitoksen
vastuualueelle kuuluvat pelastuslain mukaiset tehtävät ja ensihoidon palvelutuotantoa.
Henkilöstöorganisaation rakenne vaikuttaa ICT-, talous- ja henkilöstövalmisteluun muun
muassa järjestelmien rakentamisen sekä talouden rakenteiden osalta. Nämä valmistelutehtävät
ovat aikataulukriittisiä järjestämisvastuun ja liikkeenluovutuksen toteutuksen näkökulmasta.
Johtamisrekrytoinnit ovat lähtemässä liikkeelle ennen kesälomakautta.

Tiedote 10.5.

Aluevaltuusto
hyväksyi
taloustäsmennykset
Vuoden 2022 käytettävissä oleva
valmistelurahoitus on suurempi kuin
väliaikaisen valmistelutoimielimen
joulukuussa 2021 hyväksymässä talousarviossa. Talousarvion hyväksymisen jälkeen KeskiSuomen hyvinvointialue on saanut uusia päätöksiä valmistelurahoituksesta joulukuun lopussa
ja maaliskuun lopussa. Lisäksi tilinpäätöksessä vuonna 2021 hyvinvointialueelle maksettuja
valtionavustuksia on jaksotettu vuoden 2022 tuloksi siltä osin kuin menot toteutuvat vasta 2022.
Valmistelurahoituksen kokonaismäärä on noin 28 miljoonaa euroa, josta ICT-valmisteluun
ohjataan noin 23 miljoonaa euroa. Rahoituksella turvataan siirtymän kannalta välttämättömien
ICT-hankkeiden valmistuminen.

Tiedote 26.4.

Palveluiden kehittäminen
Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman
painopisteet ovat:
Palveluiden saatavuus
Palveluketjut (diabetes, palliatiivinen hoito ja saattohoito sekä mielenterveys- ja
päihdepalvelut)
Lasten, nuorten ja perheiden palvelut
Sosiaalihuolto
Kotona asumista tukevat palvelut iäkkäille
Kärkenä meillä ovat kasvavat, digitaaliset palvelut. Lue mitä palveluiden kehittämishankkeissa
tapahtuu juuri nyt!

Palveluiden
saatavuus
OmaKS.fi-palvelu, KeskiSuomen digitaalinen
sosiaali- ja terveyskeskus
”Ihanaa, kun teille on tullut tällainen
palvelu!” Etäperhetyöntekijä OmaNanny palvelee koko hyvinvointialueen perheitä ilman
ajanvarausta ja ilman tunnistautumista. Varmasti jokaisella perheellä on iloja ja suruja

mistä keskustella – ohjaa asiakkaasi OmaKS-chattiin keskustelemaan OmaNannyn
kanssa matalalla kynnyksellä – me kuuntelemme ja autamme. Lue OmaNanny Miian
haastattelu tuoreen Jyväskylä-liitteen sivulta 3.
Seniorichatissa ammattilaisen kanssa on keskusteltu esimerkiksi omaishoidosta,
palveluasumisesta, ryhmäliikuntapaikoista ja vapaaehtoistoiminnasta. Lisäksi
Seniorichatin kirjastokiertueella on ikääntyvien kanssa oltu yhdessä chatin äärellä ja
testattu digipalvelujen käyttöä käytännönläheisesti ohjaten.
Aikuissosiaalityön chat-linjat ovat käyneet kuumana. Yleisimpinä aiheina ovat olleet
talousasiat, erityisesti toimeentulotukeen ja sen hakemiseen liittyen. Myös Kelan
hakemukset puhuttavat.
Keski-Suomen sivistys-, sosiaali-, ja terveysalan ammattilaisten käytössä on maksuton
erityissosiaalityöntekijän konsultaatiotuki. Konsultaatiotukea voivat käyttää
ammattilaiset, jotka työskentelevät lasten, vanhempien tai perheiden kanssa.
Konsultaatiota voivat siis käyttää esimerkiksi neuvolan, varhaiskasvatuksen, opetuksen,
lastensuojelun, mielenterveys- tai päihdepalveluiden ammattilaiset. Ole yhteydessä
matalalla kynnyksellä, konsultaatiota tarjoaa sähköpostitse ja puhelimitse
erityissosiaalityöntekijä Reeta Kosonen: reeta.kosonen@jyvaskyla.fi, p. 040 183 4159.
Pitkäaikaissairauksien (muun muassa diabetes, hengitystiesairaudet,
verenpainekontrollit) digikontrollit ovat käynnistyneet. Voit ohjata näissäkin asioissa
asiakkaan vastaanotolle tai OmaKS-chattiin.
Toukokuun lopussa avautuvia nuorten sivuja rakennetaan parhaillaan yhdessä nuorten
kanssa palvelumuotoilun menetelmiä käyttäen. Nuoret ovat mukana sivuston sisällön
suunnittelussa ja palvelun muotoilussa. Yhteiskehittämisessä on mukana nuoria useasta
eri kunnasta, muun muassa Hankasalmelta ja Jyväskylästä. Tiimimme täydentyy myös
nuorilla kesätyöntekijöillä.
Suunnittelemme puhelinpalvelun käyttöönottoa yhdeksi yhteydenottotavaksi OmaKS.fipalveluun
Chatbotti Helpottia valmennetaan jatkuvasti. Käy testaamassa mitä Helpotti jo osaa!
Helpotin kautta pääset myös OmaKS:n ammattilaisen puheille. Chatbotin löydät sivuston
oikeasta alanurkasta.

Testaa chatbot Helpottia

Vastaanottojen moniammatillinen toimintamalli
– Vastaanottojen moniammatillisen toimintamallin taustafilosofia on sujuvoittaa asiakkaan asian
hoitamista, tunnistaa asian tai vaivan hoitamiseen sopivin ammattilainen oikea-aikaisesti sekä
ottaa asukkaan kokonaistilanne haltuun. Tätä kautta parantuu myös hoitoon pääsy ja
pääsemme lähelle taas sitä vastaanottojen perustehtävää: hyvinvoinnin ja terveyden
edistämistä ja sairauksien ennaltaehkäisyä. Voisikin sanoa, että ”tiimimalli” on asiakkaalle niin
sanottu kokovartalokokemus – yhteydenoton yhteydessä ihmistä tarkastellaan kokonaisuutena.
Lisäksi toimintamallilla pyritään löytämään ne asukkaat, jotka hyötyvät esimerkiksi
pitkäaikaissairauden vuoksi pysyvästä hoitosuhteesta. Heille pyritään tarjoamaan entistä
yksilöllisempää, vaikuttavampaa ja jatkuvampaa hoitoa. Tätä kautta saavutetaan entistä
parempaa jatkuvuutta niille, jotka siitä hyötyvät. Itse asioin nykyään terveysasemalla
asiakkaana kohtalaisen harvoin, ja minulle on silloin sama kuka asiaani hoitaa, kunhan se
sujuvasti hoituu. Mutta jos olisin samassa tilanteessa kuin viisi vuotta sitten olin,
niveltulehdusten vuoksi kipeä, uneton, työssä jotenkin juuri ja juuri sinnittelevä, olisin ollut
äärimmäisen onnellinen, jos asemallani olisi toimittu tiimimallin mukaisesti ja minut olisi kopattu
moniammatillisen tiimin hoitoon, jossa minua olisi hoitanut aina sama lääkäri ja olisin saanut
myös fysioterapeutin tuen vaivoihin saman yhteydenoton kautta.
Jos olisin nyt samassa tilanteessa kuin viisi vuotta sitten, niveltulehdusten vuoksi kipeä, uneton,
työssä sinnittelevä, olisin ollut äärimmäisen onnellinen, jos asemallani olisi toimittu tiimimallin
mukaisesti, kirjoittaa projektipäällikkö Emilia Nygren blogissamme.

Lue blogikirjoitus

Toivottavasti saamme
pitää mallin - kokemuksia
toimintamallista
Asiakastyytyväisyydestä meillä on jo hyvää
kokemusta Jyväskylän Sampoharjun pilotin
myötä, mutta puolen vuoden toiminnan
jälkeen hyvää viestiä on tullut myös
ammattilaisilta: Toivottavasti saamme pitää
tämän mallin, en haluaisi enää vanhaan

Sari Eskola, Jyväskylän Sampoharjun
terveysaseman sairaanhoitaja kertoo
kokemuksistaan vastaanottojen
moniammatillisesta toimintamallista.

Sairaanhoitajan video

takaisin.
Lääkärin näkökulmaa avaa Jyväskylän
Sampoharjun terveysaseman
yleislääketieteen erikoislääkäri Livia Karhu .

Lääkärin video

Palveluketjut
1. Tyypin 2 diabeteksen hoito- ja palveluketju

Aivoterveyttä ikääntyville -ryhmä aloittanut ja verkkosivu avattu
Toukokuussa aloitti 65 vuotta täyttäneille keskisuomalaisille kohdennettu Aivoterveyttä
ikääntyville -etävalmennusryhmä. Puolitoista vuotta kestävä etävalmennus sisältää 10
tapaamiskertaa. Kevään ryhmästä kerätään kokemuksia ja ryhmätoimintaa jatketaan syksyllä
2022. Aivoterveys-osio on avautunut OmaKS.fi-palveluun, digitaaliseen sosiaali- ja
terveyskeskukseen. Sivuille on koottu asiakkaille suunnattua materiaalia: aivotreenejä, vinkkejä
aivoterveyttä edistävään liikuntaan ja ravitsemukseen sekä tietoa muun muassa siitä, milloin
muistiongelmista tulisi huolestua.

OmaKS:fi:n Aivoterveys-sivulle

Painonhallintasovellus Onnikka
Olemme saaneet Sitran rahoituksen KeskiSuomen sairaanhoitopiirin vaikuttavan
terveydenhuollon ekosysteemihankkeeseen,
jonka tarkoituksena on käynnistää pilotti
Onnikka-painonhallintasovelluksen käytöstä
osana potilaan omahoitoa. Onnikan
vaikuttavuus on todistettu laajoissa kliinisissä
tutkimuksissa, ja se on mukana lihavuuden
Käypä hoito -suosituksessa. Näyttöön perustuvia hyötyjä ovat muun muassa pysyvä
painonpudotus ja pienentynyt diabeteksen sekä metabolisen oireyhtymän riski.

Lue lisää

Diabeteskeskuksen valmistelu

Diabeteskeskusvalmistelutyöryhmä on tehnyt kuvauksen maakunnallisesta, verkostomaisesti
toimivasta diabeteskeskuksesta hyvinvointialuevalmistelua varten. Lisäksi työryhmä teki
ehdotuksen talousarviovalmistelua varten mahdollisista resurssilisäyksistä ja -siirroista. Sisällön
valmistelussa on tarkasteltu muun muassa insuliinihoitoisen diabeetikon ohjausrunkoa ja
konsultaatiokäytänteitä.

2. Palliatiivisen hoidon ja
saattohoidon hoito- ja
palveluketju
Elämän loppuvaiheen hoitoa, prosesseja ja
vastuita kehitetään toukokuun ajan
Hankasalmella yhteistyössä paikallisten
toimijoiden ja Kotisairaalaverkosto KeskiSuomeen -hankkeen kanssa. Lisäksi
yhteistyössä TulKoti-hankkeen kanssa edistetään hoidon tarpeen arvioinnin toteutumista
ikääntyneiden palveluissa niin, että turhia siirtoja ja päivystyskäyntejä voidaan välttää.

3. Mielenterveys- ja päihdepalveluketju
Ikääntyneiden mielenterveys- ja päihdepalvelujen kehittäminen on käynnistynyt
Mielenterveys- ja päihdesairaanhoitajien pitämät Walk-in -vastaanotot ovat käynnistyneet
Vaajakoskella Sampoharjussa, Huhtasuolla, Laukaassa sekä Saarijärvellä. Yhteistyötä
on suunniteltu mielenterveys ja päihdetyötä tekeivien järjestöjen kanssa osaksi matalan
kynnyksen mielen hyvinvoinnin palvelua. Jos järjestössäsi näet tässä hyvän yhteistyön
paikan, otathan yhteyttä projektipäällikkö Emilian Nygreniin (emilia.nygren(at)jyvaskyla.fi)
Mielenterveyspalveluiden ja Kelan yhteistyötä on suunniteltu sujuvoittamaan asiakkaan
ja hänen asioiden hoitamista

Lapset, nuoret ja
perheet
Nepsy-konsultaatioryhmät
Lasten ja nuorten nepsy-konsultaatioryhmät
tarjoavat erityistason konsultatiivista palvelua
Keski-Suomen hyvinvointialueelle.
Konsultaatio on kertaluonteista,
moniammatillista ja monialaista verkosto-konsultaatiota perustason lähipalveluiden tueksi.
Konsultaatioryhmältä voi hakea apua lapsen ja nuoren neuropsykiatrisien vaikeuksien
ymmärtämiseen, diagnosointiin ja kuntoutussuunnitelman laatimiseen sekä arjen tukitoimien
suunnitteluun. Tiedotamme asiasta lisää toukokuun lopussa.

Keski-Suomen
perhekeskusyhdyshenkilöt
Kevään viimeinen Keski-Suomen
perhekeskusyhdyshenkilöiden työkokous
kokoontui 6.5. Verkostoon kuuluu kuntien
sivistys-, sosiaali- ja terveysalan
ammattilaisia sekä kolmannen sektorin
nimettyjä toimijoita. Työkokouksessa käytiin läpi kuntien ja kolmannen sektorin
perhekeskuskuulumiset sekä hyvinvointialueen valmistelun alla toimivan perhekeskusalatyöryhmän ajankohtaiset asiat. Työskentelyn painopisteinä tällä hetkellä ovat kuntien ja
hyvinvointialueen yhdyspintatyö sekä hyvinvointialueen perhekeskustoiminnan
toimintasuunnitelma ja yhteistyösopimus. Verkoston monitoimijaisella asiantuntijatyöllä
yhteensovitetaan lapsiperhepalveluita ja toimintaa. Tahtotila on tehdä ja toimia yhdessä –
yhdessä olemme enemmän!

Perhetyön päivä seminaarissa kohdattiin
moniammatillisesti

Keski-Suomen perhetyöntekijät ja
kotipalvelun työntekijät kokoontuivat ke 4.5.
Aalto-saliin Jyväskylässä. Työkokouksessa
käsiteltiin hyvinvointialueelle siirtymisen
vaikutusta perhetyöhön ja kotipalveluun.
Keski-Suomessa perhetyössä on tavoitteena
työskennellä jatkossakin laadukkaasti ja
lähellä lapsiperheitä. Moniosaava
ammattilaisten joukko oli tyytyväinen
työkokouspäivän antiin ja yhteisen
työskentelyn toivottiin myös jatkuvan.

Sosiaalihuollon kehittämisohjelma
Sosiaalihuollon kehittämisohjelman tiimi on aloittanut työskentelynsä huhtikuussa. Ohjelmassa
tavoitteena on, että Keski-Suomen sosiaalihuollon kehittäminen kytkeytyy valtakunnalliseen
kehittämisohjelmaan, tehtyyn ja käynnissä olevaan alueelliseen kehittämistyöhön sekä
uudistuvaan vammaislainsäädäntöön.
Aikuissosiaalityön saatavuuteen ja palveluketjuihin liittyvät pääteemat ovat: rakenteellisen
sosiaalityön mallin käyttöönottaminen hyvinvointialueella, monialaisen tiimimallin kehittäminen,
asiakastyön menetelmien kehittäminen, matalan kynnyksen palvelurakenne ja
toimintakäytännöt, sosiaalista tukea ja kuntoutusta sekä paljon palveluita tarvitsevan asiakkaan
palveluketjut sote-keskuksessa ja hyvinvointialueella. Tavoitteena on mallintaa sosiaalisen
kuntoutuksen maakunnallinen malli.
Vammaistyön kehittämisen pääteemoina ovat vammaisen asiakkaan palvelu- ja hoitoketjujen
yhtenäistäminen peruspalveluja vahvistaen, henkilökohtaisen avun kokonaisuus ja
henkilökohtaisen avun keskuksen (Havu) perustaminen, vammaisosaamisen saatavuus ja laatu
sote-keskuksissa mukaan lukien erityisosaamisen, monialaisen osaamisen ja konsultaatioiden
rakenteet.

Tulevaisuuden
kotona asumista
tukevat palvelut
iäkkäille -hanke
Tavoitteenamme on luoda hyvinvointialueelle
yhtenäinen toimintamalli iäkkäiden kotona
asumista tukeville palveluille. Työmme
tuloksena syntyy asiakaslähtöiset, laadukkaat ja yhdenmukaisesti tuotettavat palvelut. Palveluja
tarjotaan sekä lähipalveluina että keskitettyinä palveluina, myös digitaalisesti etäyhteyksin.
Verkkosivumme ovat laajentuneet, tutustu hankkeen painopisteisiin.

Hankkeen verkkosivuille

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.

Lue lisää

Kirjoittajaksi blogiimme
Mitä tunteita hyvinvointialueuudistus sinussa herättää? Kuinka osallistut
valmisteluun? Kerro ajatuksiasi ja kirjoita blogiimme! Lisätietoja: sannariikka.koponen(at)jyvaskyla.fi tai viestinta(at)hyvaks.fi.
Tutustu blogiin

Nähdään somessa!
Kerromme myös sosiaalisessa mediassa hyvinvointialueen valmistelun etenemisestä. Uusin
kanava on LinkedIn, käy tykkäämässä!

Osoitelähde: Henkilöstörekisteri

