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Parviälyä vai sarvimölyä?
Pelottaa, ahdistaa, kiinnostaa. Pientä innostustakin väreilee ilmassa.

Onkohan tämä sellainen Love It Or List It  (Remppa tai muutto) -projekti, jossa lopuksi on
asetuttava taloksi uudistettuun asuntoon tai päätettävä muuttaa? Olisiko varmuuden vuoksi
kutsuttava apuun Fixer Upper’s -ohjelmasta (Unelmaremontit) Joanna ja Chip Gaines
varmistamaan, että muodonmuutos istuu hyvin meille keskisuomalaisille?

Hyvinvointialueella kaikki Keski-Suomen nykyiset sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimi
muodostavat yhteisen organisaation, ja toiminnat siirtyvät yhteisiin rakenteisiin. Rakenteet
hahmottuvat visuaalisesti laatikoiksi, kun kuvataan organisaation toimintaa ja tehtäviä.

Rakenteissa ja laatikoissa näemme helposti asioiden välisiä suhteita, johtamislinjoja ja
jonkinlaista arvovaltajärjestystä. Rakenteet ja laatikot eivät kuitenkaan määritä sitä, mitä
loppukädessä tavoittelemme: keskisuomalaisten hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta. Siihen
tarvitaan tekeviä, osaavia ja näkemyksellisiä ihmisiä ja vuorovaikutusta yli reunaviivojen.

Me allekirjoittaneet olemme muutoksessa mukana sekä valmistelijoina että siirtyvinä
työntekijöinä. Jonnekin laatikkoon tai rakenteeseen mekin toivottavasti asetumme. Haluamme
kuitenkin osaltamme luvata, että omia laatikkojamme tai rakenteitamme emme muuraa
umpeen. Meitäkin pikkuisen pelottaa, ahdistaa ja jännittää, miten tässä onnistutaan. Olemme
uuden ja tuntemattoman äärellä, mutta yhdessä tekemällä tästä selvitään ja vain osallistumalla
onnistutaan.

Työn tutkija Esko Kilpi on todennut, että Työ on toisiaan tarvitsevien ihmisten
vuorovaikutusta. On etuoikeus olla rakentamassa tätä tulevaisuutta ja tietysti Suomen parasta
hyvinvointialuetta yhdessä teidän kaikkien kanssa.

Toivotamme aurinkoista kesän aikaa kaikille!

 

https://keski-suomen-sairaanhoitopiiri.creamailer.fi/email/628c95a16a292
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


Lue koko blogi

 

Lue 31.5. tiedote

 

Aluehallitus käsitteli
strategiaa,
organisoitumista ja
johtajan valintaa
Aluehallitus lähettää valtuuston
hyväksyttäväksi strategian, jossa on kunnianhimoinen visio: vuonna 2030
keskisuomalaisten kokemus omasta hyvinvoinnistaan, terveydestään ja
turvallisuudestaan on maan kärkeä. Hyvinvointialueesta halutaan myös
vetovoimainen asukkaiden, henkilöstön ja yritysten näkökulmasta.

Aluehallitus esittää, että aluevaltuusto hyväksyy Keski-Suomen hyvinvointialueella
palvelutuotannon organisaatiotasot, jotka ovat vastuualueen alla palvelualue, palveluyksikkö ja
toimipiste. Konsernihallinnossa vastuualueiden alla on palvelualuetaso, jonka sisältö tarkentuu
jatkovalmistelussa. Professiovastuiden rooli ja sijoittuminen tarkastellaan tuotanto-organisaation
jatkovalmistelussa. Hallintosääntöön on tarkoitus tehdä organisoitumisen edellyttämät lisäykset.
Lisäksi ylimmän viranhaltijajohdon henkilövalinnoissa on tarkoitus noudattaa ns. "yhden yli" -
periaatetta.

Aluehallituksen näkemyksen mukaan hyvinvointialuejohtaja johtaa hyvinvointialuekonsernin
toimintaa, taloutta ja hallintoa kokonaisuutena ja vastaa mm. strategian tavoitteiden
saavuttamisesta sekä tarvittavasta yhteistyöstä alueellisten ja kansallisten toimijoiden kanssa.
Aluehallitus esittää, että aluevaltuusto päättää suorittaa hyvinvointialueen virkavaalin ja täyttää
hyvinvointialejohtajan viran kuuden vuoden määräajaksi.

Aluehallitus on valmistellut hyvinvointialuejohtajan valintaa useissa kokouksissa. Kaikkiaan
kuusi hakijaa on haastateltu, ja he ovat tehneet kirjallisia tehtäviä. Valmistelun perusteella
Mikko Komulainen ja Jan-Johannes Tollet  täyttävät hyvinvointialuejohtajalta vaaditut
osaamisen edellytykset ja vastaavat hakuilmoituksessa esitettyihin johtajuutta ja
johtamispersonaa koskeviin kriteereihin.

 

 

Tiedote 8.6. kokouksesta

Heljä, Kati ja Juha

 

 

Yhteistoimintaelin keskusteli aluksi
kokousmateriaalien toimitusajasta
Henkilöstöjohtamisen ja talouden tiiviistä kytkennästä, tiedolla johtamisesta,
intrasta ja työterveyspalvelujen hankinnasta hyvinvointialueelle kuultiin ja
keskusteltiin maanantain yhteistoimintaelimen kokouksessa.

Työnantajan edustajat saivat kriittistä palautetta henkilöstön edustajilta: osa käsiteltävistä
materiaaleista toimitetaan liian myöhään eikä niihin ehdi tutustua.  

 

 

https://hyvaks.fi/blogikirjoitukset/parvialya-vai-sarvimolya
https://hyvaks.fi/uutiset/aluehallitus-kasitteli-kokouksessaan-hyvinvointialuestrategiaa-hyvinvointialueen
https://hyvaks.fi/uutiset/materiaalien-toimittaminen-nousi-puheenaiheeksi-yhteistoimintaelimessa


 

 

Kommentteja henkilöstöä kahveilla
kiinnostaneista aiheista
Henkilöstön iltapäiväkahveilla 3.6.(katso tallenne tästä) kysyttiin osallistujilta, mistä asioista he
haluaisivat lisätietoa hyvinvointialueen rakentamiseen liittyen. Mentin tulokset näet yllä olevasta
kuvasta ja alla muutamia kiinnostavia aiheita kommentoi HR-valmistelutyöryhmän
puheenjohtaja Riitta Hallberg:

• Organisaatiosta on ollut lukuisia erilaisia malleja, joista viimeisin pääsee aluevaltuuston
käsittelyyn 14.6. Silloin käydään myös henkilövaali hyvinvointialueen johtajasta .

• Henkilöstön sijoittuminen: Tavoitteena on, että kunkin oma työntekopaikka pitäisi selvitä
marraskuun alkuun mennessä. Esihenkilöt selviävät varmasti syys-lokakuun aikana.

• Työnkuvien muutokset: Suurimmalla osalla työnkuva pysyy samana siirtymävaiheen yli.
Työnkuvien muutokset koskevat ainakin joitakin esihenkilötehtäviä ja hallinnon tehtäviä,
minkä lisäksi joissain asiantuntijatehtävissä tulee luultavasti muutoksia, jos työtä
organisoidaan toisella tavalla (esim. keskitetyt palvelut).

• Tavat ja käytännöt: Yhteisiä käytäntöjä ja ohjeita tulee olemaan esim. HR-palveluiden
osalta. Ne ovat valmistelussa HR-työryhmissä.

• Työterveys: Tällä hetkellä työterveydestä vastaa monia eri toimijoita. Todennäköisesti
työterveyshuollon palvelut koordinoidaan Työterveys Aallon kautta vuonna 2023, jolloin ne
on myös tarkoitus kilpailuttaa.

• Palkanmaksupäivä: Palkanmaksupäivästä on esitys valmistelussa. Suurimmalla osalla se
näyttäisi tällä hetkellä olevan kuun 15. päivä.

• Palkan harmonisointiin ryhdytään vasta vuosina 2023–2024.

 

 

Tapahtumat

Henkilöstön iltapäiväkahvit 17.6. klo 14–14.30

17.6. iltapäiväkahveilla pureudutaan palveluiden kehittämiseen. Keskustelua käydään
Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelmassa tehtävästä palveluketjujen kehittämistyöstä, josta
kertovat projektipäälliköt Mari Rantamäki ja Emilia Nygren. Lisäksi suunnataan lyhyesti katse
tulevaan syksyyn HyvaKS-viestinnän näkökulmasta.

Kysymykset ovat jälleen tervetulleita ja niihin pyritään vastaamaan Teams Liven aikana tai
Usein kysytyt kysymykset -sivulla. Nappaa liittymislinkit talteen alta ja liity linjoille!

Liity tai katso tallenne tästä:  Henkilöstön iltapäiväkahvit 17.6. klo 14.00-14.30
Ohjelman löydät tapahtumasivulta.

Lisätietoja tilaisuuden järjestämisestä:
Emilia Nikkinen, viestinnän asiantuntija, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, p. 050 517 5659
emilia.nikkinen@ksshp.fi

Muut tapahtumat

• Keski-Suomen hyvinvointialueen esihenkilöinfo pe 17.6. klo 12.30−14.00

 

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/tapahtumat/keski-suomen-hyvinvointialueen-henkiloston-iltapaivakahvit-4
https://hyvaks.fi/tapahtumat/keski-suomen-hyvinvointialueen-esihenkiloinfo-7


Kaikki tapahtumat

Lue lisää

 

Laatuportti-
järjestelmä korvaa
HaiPro:n 1.6. alkaen
Laatuportissa tehdään ja siellä
käsitellään seuraavia ilmoituksia:

• Haitta- ja vaaratilanneilmoitukset (HaVa)

• Positiivinen havainto

• Potilaan/asiakkaan tai läheisen ilmoitus

Kuinka aloittaa Laatuportin käyttö?

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri ja Keski-Suomen seututerveyskeskus:
Kirjautuminen Laatuporttiin
- Ei vaadi erillistä kirjautumista
- Jos sisäänpääsy järjestelmään ei kuitenkaan onnistu, toimi Muut organisaatiot -ohjeen
mukaan (ks.alla)

Jyväskylän kaupunki:
Kirjautuminen Laatuporttiin_JKL
- Valitse Laatuportin etusivulta Unohditko salasanasi

 

 

 

Rekrytoimme!
Tarjoamme mielenkiintoisia työtehtäviä, joissa pääset työskentelemään
Keski-Suomen hyvinvointialueen valmistelussa.

Avoimet työpaikat

• Controller/talouden valmistelun projektityöntekijä , 2 paikka haettavissa. Haku päättyy 13.6.

• ICT-projektipäällikkö, Keski-Suomen kestävän kasvun ohjelma. Haku päättyy 13.6.

• Arkistotoimen johtaja, hallinnon palvelut . Haku päättyy 20.6.

• Viestinnän asiantuntija, siirtyvien palveluiden kehittämishankkeet. Haku päättyy 27.6.

 

 

https://hyvaks.fi/tapahtumat
https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/controller-2-444372/
https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/ict-projektipaallikko-jyv-52-572-22/
https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/arkistotoimen-johtaja-hallinnon-palvelut-ksshp-60-7-22/
https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/viestinnan-asiantuntija-jyv-52-721-22/
https://hyvaks.fi/rekrytointi
https://portal.laatuportti.fi/fi/Home/Index
https://portal.laatuportti.fi/fi


 

- Jos et ole varma, onko sinulla jo tili Laatuportissa, mene kohdasta Muut organisaatiot -ohjeen
mukaisesti rekisteröitymään. Järjestelmä ilmoittaa, jos tili onkin jo olemassa, jolloin voit pyytää
Unohditko salasanasi -kohdasta resetointilinkin
- Työturvallisuusilmoitusten tekemiseen käytössä edelleen Povari

Muut organisaatiot:
Rekisteröityminen Laatuporttiin_Muut
- Rekisteröidy kohdasta Uusi käyttäjä ja täytä lomakkeessa pyydetyt tiedot
- Valitse lomakkeessa yksiköksi oma yksikkösi tai tarvittaessa valitse sitä ylemmällä tasolla
oleva yksikkö organisaatiorakenteessa
- Työturvallisuusilmoitusten suhteen seurataan oman organisaation ohjeistusta

Koulutusvideoita ja ohjeita

Tästä linkistä pääset katsomaan  Laatuportista tehdyt koulutusvideot: Laatuportin
koulutustallenteet

Laatuportin ohjeet: Laatuportista löydät myös erilaisia ohjeita, esim. videotallenteita,
ilmoitusten tekemiseen ja käsittelyyn. Löydät nämä Laatuportin etusivulta: Ohjeistus ->
Portaalin käyttöohjeet. Santrassa ja Intermetsossa on Laatuportille oma sivu, jonka löydät
etusivun oikealta palstalta.

Kaikki avoimet HaiPro-ilmoitukset tulee käsitellä kesäkuun loppuun mennessä, ja näistä
kannattaa ottaa raportit talteen. 1.7−31.12.2022 HaiPro-järjestelmään on enää lukuoikeus:
raportteja voi ottaa, mutta ilmoituksia ei enää voi käsitellä.

Yhteydenotot ja lisätiedot

Tuija Ahonen, kehittämiskoordinaattori, 014 269 2178, tuija.ahonen(at)ksshp.fi
Tuula Saarikoski, potilasturvallisuuskoordinaattori, 014 269 1387, tuula.saarikoski(at)ksshp.fi

 

Vastaa kyselyyn

 

Mitä minulle
tapahtuu 1.1.2023?
Säilyvätkö oma työpaikka ja työpiste
siellä, missä ne nyt ovat? Entä
säilyvätkö esihenkilöt ennallaan?

Moniin muihin mieltä askarruttaviin

 

 

 

Viestinnän palautekysely
Kerro, miten olemme onnistuneet viestinnässä ja miten voisimme sitä kehittää. Kysely on
avoinna 26.6. asti. Kiitos ajastasi ja vastauksestasi!

 

 

https://portal.laatuportti.fi/fi
https://dreambroker.com/channel/2ryj0v23#/nomenu
https://hyvaks.fi/uutiset/missa-onnistuimme-mita-voisimme-kehittaa-vastaa-viestinnan-palautekyselyyn


 

Usein kysytyt kysymykset

kysymyksiin löydät vastaukset Usein kysytyt
kysymykset -osiosta verkkosivuiltamme. Jos et löydä vastausta kysymykseesi, lähetä
kysymyksesi meille sivustolla olevan palautelomakkeen kautta.

 

 

Nuorten sivut

 

Palveluiden
saatavuus

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

• Nuorten sivut ovat avautuneet. Sivuilla on
nuorille suunnattua tietoa muun muassa
seksuaalisuuteen, mielen hyvinvointiin ja
itsenäiseen elämään liittyvistä teemoista.

• Fysioterapeutin vastaanotolle on tulossa
suora ajanvaraus kesäkuussa

• Pitkäaikaissairauksien (muun muassa
diabetes, hengitystiesairaudet,
verenpainekontrollit) digikontrollit ovat
käynnistyneet. Voit ohjata myös kesällä
asiakkaan OmaKS.fi-palveluun
vuosikontrolliin

• OmaKS.fi-palvelu palvelee
pääsääntöisesti normaalisti koko
kesän!

 

 

 

Lue lisää

 

Maksuton ehkäisy alle 22-
vuotiaille

Keväällä 2022 on alkaneen
seksuaaliterveyttä koskeva kehitystyön
myötä maksuton ehkäisy laajenee kaikille
alle 22-vuotiaille keskisuomalaisille 1.6.2022
alkaen. Tähän asti maksuttoman ehkäisyn
tilanne Keski-Suomessa on ollut vaihteleva.
Osassa kuntia maksuttoman ehkäisyn piiriin
ovat kuuluneet alle 20-vuotiaat ja osassa alle 25-vuotiaat. Joissakin kunnissa maksutonta
ehkäisyä on saanut ensimmäisen yhdeksän kuukauden ajan iästä riippumatta, minkä jälkeen
ehkäisystä on tullut omakustanteinen.

 

 

 

Palveluiden kehittäminen
Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman painopisteinä ovat
palveluiden saatavuus, palveluketjut (diabetes, palliatiivinen hoito ja
saattohoito sekä mielenterveys- ja päihdepalvelut), lasten, nuorten ja
perheiden palvelut, sosiaalihuolto sekä kotona asumista tukevat palvelut
iäkkäille − kärkenä digitaaliset palvelut.

 

Vastaanottojen moniammatillinen toimintamalli

https://hyvaks.fi/tietoa-hyvinvointialueesta/usein-kysytyt-kysymykset
https://omaks.fi/nuorelle
https://hyvaks.fi/uutiset/maksuton-ehkaisy-kaikille-alle-22-vuotiaille-keskisuomalaisille


Lääkärin video

Sairaanhoitajan video

 

Lue lisää

 

Palveluketjujen
kehittäminen

1. Tyypin 2 diabeteksen
hoito- ja palveluketju

Diabeteksen perushoidon osaamista
vahvistetaan.

Diabeteksen perusteet -koulutuskokonaisuus on sosiaali- ja terveydenhuollon
ammattihenkilöille tarkoitettu koulutus, joka syventää diabeteksen hoidon perusosaamista.
Koulutuskokonaisuus muodostuu Diabeteksen perusteet -verkkokurssista ja työpajapäivästä.

 

 

 

Lue koko kirjoitus

 

2. Palliatiivisen hoidon ja
saattohoidon hoito- ja
palveluketju

Omasta tai läheisen vakavasta
sairaudesta tai kuolemasta ei ole
helppoa puhua. Joskus ulkopuolisen
mukanaolo voi auttaa keskustelun
alkuun.

Tukea saa hoitohenkilöstöltä, monenlaisista paikallista palveluista sekä potilasjärjestöjen
ammattilaisilta ja vapaaehtoisilta tukihenkilöiltä. 1.1.2022 alusta asti Keski-Suomen
hyvinvointialueella potilaan, läheisen tai koko perheen käytettävissä on myös maksuton
perheterapeutin palvelu.

− Ei vakavaa, kuolemaan johtavaa sairautta kukaan halua. Ei varsinkaan silloin, kun perheessä
on lapsia tai nuoria tai talonrakennus kesken, töissä kiirettä ja vanhat vanhemmat hoidettavana,
tai perheessä on muutenkin hankalaa, kirjoittaa perheterapeutti Pirjo Salminen blosissamme.

 

 

3. Mielenterveys- ja
päihdepalveluketju

 

"Toivottavasti saamme pitää mallin"

Asiakastyytyväisyydestä meillä on jo hyvää kokemusta Jyväskylän Sampoharjun pilotin myötä,
mutta puolen vuoden toiminnan jälkeen hyvää viestiä on tullut myös ammattilaisilta. Lääkärin
näkökulmaa oheisella videolla avaa Jyväskylän Sampoharjun terveysaseman yleislääketieteen
erikoislääkäri Livia Karhu .

 

 

 

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

  

https://youtu.be/YGUYnReLji4
https://youtu.be/6kxxaBT0I_Q
https://hyvaks.fi/uutiset/diabeteksen-perushoidon-osaamista-vahvistetaan-keski-suomessa
https://hyvaks.fi/blogikirjoitukset/puhuminen-kannattelee-myos-vakavan-sairauden-keskella


 

Lue kokemuksiamme

 

Keskustelu auttaa aina – uusi mielen
hyvinvoinnin palvelu kokeilussa

Pilotoimme maksutonta, matalan kynnyksen
mielen hyvinvoinnin palvelua, jossa asiakas
pääsee keskustelemaan ammattilaisen
kanssa arkea koskettavista asioista ilman
ajanvarausta. Palvelua on ollut tarjolla Keski-Suomen seututerveyskeskuksessa, Saarikassa
sekä Jyväskylän kaupungin Huhtasuon ja Vaajakosken alueilla. Palvelu on suunnattu yli 18-
vuotiaille.

 

 

 

 

Mielenterveys- ja päihdetyön
verkosto

Maakunnallinen mielenterveys- ja päihdetyön
verkosto keräsi 19.5. yhteen noin 50
asiantuntijaa. Mukana verkostossa olivat
myös Apua Ajoissa! -hanke sekä kuulimme
Kotikonsti-menetelmästä. Seuraavat
verkoston tapaamiset ovat syksyllä: to 22.9.
klo 13−15.30 ja to 24.11. klo 13−15.30

 

 

Lue lisää

 

Lapset, nuoret ja
perheet
Konsultaatioryhmät tukevat
neuropsykiatrisissa kysymyksissä −
nyt koko Keski-Suomessa

Neuropsykiatristen (nepsy) lasten, nuorten ja
perheiden tuen tarpeet ovat Keski-Suomessa
suuret. Vastaamme kasvaneisiin palvelutarpeisiin konsultaatioryhmien laajentumisella koko
Keski-Suomen hyvinvointialueen kattavaksi, tavoitteena yhdenvertaiset palvelut.

Konsultaatioryhmät tarjoavat neuropsykiatrisesti oireileville lapsille ja nuorille sekä heidän
perheilleen tukea neuropsykiatrisissa kysymyksissä. Konsultaation tavoitteena on tukea
perhettä, koulujen työntekijöitä ja muita lapsen ja nuoren kanssa toimivia ammattilaisia
ymmärtämään ja auttamaan lasta tai nuorta, jolla on neuropsykiatrisia vaikeuksia (vaikea-
asteinen ADHD, autismikirjo, Tourette).  

 

 

Perhetyö on tärkeä, paljon
käytetty palvelu

Perhetyö on yksi lapsiperheille

 

Ikääntyvien mielenterveys- ja päihdepalvelut

Ikääntyvien mielenterveys- ja päihdepalvelujen kehittämisen syksyn toimenpiteitä on
suunniteltu. Tavoitteena on saada keinoja mielen hyvinvoinnin edistämiseen ja oireiden ja
sairauksien ennaltaehkäisyyn. Suunnitteilla on muun muassa kohtaamispaikkatoimintaa
ikääntyville oppilaitosyhteistyönä Gradian kanssa. Ikääntyvien mielenterveyttä ja riippuvuuksia
kuvaava hoito- ja palveluketjun kuvaaminen alkaa syksyllä.

Unihäiriöt ja krooninen unettomuus

Unihäiriöiden ja kroonisen unettomuuden hoito- ja palveluketju on valmistunut. Unen liittyvää
osaamista on vahvistettu menetelmäkoulutuksin keväällä 2021.

 

https://hyvaks.fi/uutiset/keskustelu-auttaa-aina-uusi-mielen-hyvinvoinnin-palvelu-kokeilussa
https://hyvaks.fi/uutiset/konsultaatioryhmat-tukevat-lasten-ja-nuorten-neuropsykiatrisissa-kysymyksissa-nyt-koko


 

Lue lisää

 

kohdennettu sosiaalihuollon palvelu,
jota käytetään erilaisten
perhetilanteiden tukemiseen ja
muutoksen aikaansaamiseen.

Keskisuomalaiset perhetyöntekijät Tuija Mehto ja Merja Häyrynen kertovat työstään
perheiden kasvatuskumppaneina. Perheiden kanssa keskusteluissa etsitään ja löydetään
voimavaroja arkeen. Perheet arvostavat kasvatuskumppanuutta, ja sitä, että lapsilla on
ympärillään heistä välittäviä perheen ulkopuolisia aikuisia.

 

 

Aikataulu ja ilmoittautuminen

 

Lue lisää

 

Tulevaisuuden
kotona asumista
tukevat palvelut
iäkkäille -hanke
Tavoitteenamme on luoda
hyvinvointialueelle yhtenäinen
toimintamalli iäkkäiden kotona
asumista tukeville palveluille − asiakaslähtöisesti, laadukkaasti ja
yhdenmukaisesti.

Olemme yhteydessä kuntien vanhusneuvostoihin ja tarjoamme mahdollisuutta yhteiselle
tapaamiselle. Työskentelemme kuntoutuksen työryhmissä ja olemme aloittaneet ikääntyneiden
asiakkaiden kotiin vietävien palveluiden kuntoutuspolun yhtenäistämisen hyvinvointialueelle.

Kuntien yhteyshenkilöille on lähetetty kysely, jolla kartoitamme asiakas- ja palveluohjauksen
nykytilaa ja palveluohjauksen eri prosesseja. Syksyyn on suunniteltu sisältöä asiakasohjauksen
koulutukselle, ja RAI-pohjaisen palvelutarpeen arviointilomakkeen yhtenäistäminen on hyvässä
vauhdissa.

Kuntien muistityötä tekeville hoitajille on lähetetty kysely, jonka avulla kartoitamme muistityön
toteutuksen ja sisältöjen eroa kunnissa sekä esille nousevia koulutustarpeita. Seuraavaksi
valmistelemme RAI-toimintakykymittariston käyttöönottoa muistipolulla. Hyvinvointialueen
yhteinen omavalvontasuunnitelma on otettu työn alle, ja suunnitelmaa lähdetään työstämään
yhdessä kuntien kanssa. Kotisairaalan hoidon tarpeen arviointi -toimintamallia on kehitetty
Hankasalmella tiiviissä yhteistyössä ”Kotisairaalaverkosto Keski-Suomeen” -hankkeen sekä
Hankasalmen kotihoidon kanssa. Uusia toimintatapoja on otettu käyttöön, ja olemme
järjestäneet koulutusta kiireellisen hoidon tarpeen arvioinnissa ikääntyvien palveluissa
Hankasalmella. Kehittämistyön tarkoituksena on vähentää asiakkaiden päivystyskäyntejä
silloin, kun vaiva on mahdollista hoitaa kotona.

Kunnille on lähetetty kysely myös digitaalisten palveluiden ja teknologian nykytilasta.
Keräämme tietoa alueilta koskien etähoivaa, lääkeautomaatteja, turvapalvelua, digitaalisia
palveluita sekä kuntien kiinnostusta etähoivan ja etäpäivätoiminnan pilotointiin.

 

 

 

Lapset puheeksi -menetelmäkoulutusta

Järjestämme syksyllä 2022 Lapset puheeksi -menetelmäkoulutusta. Koulutukseen ovat
tervetulleita kuntien sivistys-, sosiaali- ja terveystoimessa työskentelevät henkilöt, jotka
työssään kohtaavat lapsiperheitä.

 

 

https://hyvaks.fi/uutiset/laadukas-perhetyo-lahella-lapsiperheiden-arkea
https://hyvaks.fi/uutiset/lapset-puheeksi-menetelmakoulutusta-syksylla-2022
https://hyvaks.fi/kehittaminen/tulevaisuuden-kotona-asumista-tukevat-palvelut-iakkaille-hanke


Tutustu hankkeeseen

Tutustu blogiin

 

Sosiaalihuollon kehittämisohjelma
Keski-Suomen sosiaalihuollon kehittäminen kytkeytyy valtakunnalliseen
kehittämisohjelmaan, tehtyyn ja käynnissä olevaan alueelliseen
kehittämistyöhön sekä uudistuvaan vammaislainsäädäntöön. Tutustu
painopisteisiimme uusilta verkkosivuiltamme!
 

 

 

Keski-Suomen kestävän kasvun ohjelma
Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt Keski-Suomeen hankeavustuksena yhteensä 1 527
000 euroa Suomen kestävän kasvun ohjelmaan liittyvän hankkeen toteuttamiseen. Kärkenä
hankkeessa ovat muun muassa toimet koronan aiheuttamaan vajeeseen sekä digitaalisten
palveluiden kehittäminen.

 

 

Kirjoittajaksi blogiimme
Miten olet mukana Keski-Suomen hyvinvointialueen valmistelussa? Mitä tunteita
hyvinvointialueuudistus sinussa herättää ja mitä odotat tulevalta? Kerro ajatuksiasi ja kirjoita
blogiimme! Lisätietoja: sanna-riikka.koponen(at)jyvaskyla.fi tai viestinta(at)hyvaks.fi

 

 

 

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

 

      

Osoitelähde: Henkilöstörekisteri

https://hyvaks.fi/kehittaminen/tulevaisuuden-sosiaali-ja-terveyskeskus-ohjelma/palveluiden-saatavuus/sosiaalihuollon-kehittamisohjelma
https://hyvaks.fi/blogikirjoitukset
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