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Kesä on tässä ja nyt - tartu hetkeen!
Kesällä on aikaa ja tilaa ajatuksille. Voit viettää sitä aktiivisena tai laiskana.
Saat oleilla pitkin tai poikin välillä auringon hellimänä ja välillä sateen
virkistämänä.

Jos tunnetun jyväskyläläisen ajattelijan mukaan "elämä on ihmisen parasta aikaa", niin kyllä
kesä taitaa monen mielestä olla parhauden ehdotonta aatelia!

Järjestöjen uutiskirje kiittää jokaista järjestöihmistä osallistumisesta Keski-Suomen
hyvinvointialueen valmisteluun ja yhteistyömme jatkuvuuden varmistamiseen. Haluamme
toivottaa sinulle ja rakkaillesi mitä ihaninta kesää - juuri sellaista, josta te eniten nautitte!

Viestinnän ja osallisuuden joukkueen puolesta

Arto, Tero, Elina ja etäterveisin lomalta Sanna-Riikka

 

https://keski-suomen-sairaanhoitopiiri.creamailer.fi/email/62a6dd8db6029
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


 

Tiedote 14.6.

 

Suomessa ja ulkomailla 25 vuoden
liikkeenjohdollisen kokemuksen
kartuttanut Jan Tollet siirtyy Keski-
Suomen hyvinvointialuejohtajaksi
Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin
johtajan tehtävästä.

Aluevaltuusto päätti kokouksessaan 14.6.
valita Keski-Suomen hyvinvointialuejohtajaksi
DI, eMBA Jan Tolletin, jolla on monipuolinen
johtajakokemus julkisen terveydenhuollon
erikoissaanhoidosta, laboratoriotoiminnasta,
suun terveydenhuollon laitteista sekä
teollisuudesta. Ennen siirtymistään Pohjos-
Savon sairaanhoitopiirin toimitusjohtajaksi
vuonna 2016 Tollet on toiminut
konsernijohtajana ISLABissa ja Fimetissä
sekä teollisuuskonserneissa Aasian
tytäryhtiöiden toimitusjohtajana.

Tollet oli kahden parhaan joukossa myös Pohjois-Karjalan hyvinvointialuejohtajan viran haussa.
Keski-Suomen valinnan varmistuttua tiistaina Tollet vetäytyi tästä kilvasta keskiviikkona.

 

 

 

 

Aluevaltuusto hyväksyi strategian
Strategiassa hyvinvointialueen visiona on se, että vuonna 2030
keskisuomalaisten kokemus omasta hyvinvoinnista, terveydestä ja
turvallisuudestaan on maan kärkeä. Hyvinvointialueesta halutaan
vetovoimainen asukkaiden, henkilöstön ja yritysten näkökulmasta.

Visiota toteuttavan strategian tavoitteena on, että keskisuomalaisten kokemus omasta
hyvinvoinnistaan, terveydestään ja turvallisuudestaan vahvistuu, keskisuomalaisten hyvinvointi-
ja terveyserot kaventuvat, palveluiden yhdenvertaisuus, saatavuus ja saavutettavuus paranevat
ja että toiminnan vaikuttavuus ja kustannustehokkuus vahvistuvat.

Tavoitteisiin tähdätään kuuden strategisen menestystekijän kautta. Niitä ovat ihmislähtöiset
palvelut, hyvinvoiva henkilöstö, tiedon systemaattinen hyödyntäminen, kumppanuudet,
osallistuvat asukkaat ja ennaltaehkäisevät palvelut sekä toiminnan kehittäminen ja
uudistaminen.

Hyvinvointialueen toiminnan tarkoituksena eli missiona on edistää hyvinvointia, terveyttä ja
turvallisuutta Keski-Suomessa vaikuttavasti ja laajalla yhteistyöllä. Toiminta pohjaa arvoihin,
jointa ovat ihmislähtöinen ja yhdenvertainen kohtaaminen, avoin yhteistyö sekä luotettavuus ja
vastuullisuus myös tuleville sukupolville.

 

https://hyvaks.fi/uutiset/jan-tollet-valittiin-keski-suomen-hyvinvointialuejohtajaksi


 

Lue 14.6. tiedote

 

Hyvinvointialueen
organisoituminen perustuu
strategiaan

Keski-Suomen hyvinvointialueen
organisaatiossa on kolme toimialaa, 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 palvelutuotannossa on neljä tuotannon vastuualuetta: 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 muodostuu Keski-Suomen pelastuslaitoksesta, joka on yhtenä
vastuualueena pelastuslain mukaisena tuotanto-organisaationa. Pelastuslaitos -vastuualue
jakautuu palvelualueisiin, palvelualueet jakautuvat edelleen palveluyksiköihin ja toimipisteisiin.

 

 

 

Järjestöjen ja seurakuntien
asiantuntijaryhmä keskusteli yhteistyöstä
Järjestöjen ja seurakuntien asiantuntijaryhmä kokoontui 10.6. Asialistalla oli
katsaus hyvinvointialueen valmistelun ajankohtaisiin kysymyksiin sekä
hyvinvointialueen ja järjestöjen välinen yhteistyö.

Keskustelussa nousi esiin järjestöjen työn tunnistaminen ja huomioiminen hyvinvointialueen
palvelukokonaisuuksia suunniteltaessa, hyvinvointialueen kanssa tehtävän yhteistyön merkitys
järjestöjen toimintaedellytyksille ja erilaisten kansallisten ja kansainvälisten rahoitusten
saamiselle. Asiantuntijaryhmä tutustui kunnilta saatuihin tietoihin hyvinvointialueelle siirtyväksi
arvioiduista avustuksista. Koska on tärkeää, että hyvinvointialueen tulevia käytäntöjä
valmistellaan mahdollisimman realistisen tilannekuvan pohjalta, asiantuntijaryhmä painotti että
kunnista saatavia tietoja tulee täydentää järjestöiltä kerättävillä tiedoilla.

Asiantuntijaryhmä on jatkanut keskustelua järjestöjen ja hyvinvointialueen välisestä yhteistyöstä
sekä järjestöavustusten valmistelun suuntaviivoista Howspace-alustalla. Aluehallitus
keskustelee asiasta kokouksessaan 21.6.

 

 

Vaikuttamistoimielimet aloittivat työnsä
Hyvinvointialueen vaikuttamistoimielimet eli vanhus- ja vammaisneuvosto
sekä nuorisovaltuusto starttasivat toimintansa huhtikuun lopussa. Asialistalla
oli hyvinvointialuestrategia ja toimintasääntö.

Strategialuonnoksesta käytiin vilkasta keskustelua. Keskustelussa nousi esille muun muassa,
että ikääntyneet nähtäisiin Keski-Suomessa voimavarana. Myös kasvokkain kohtaamisia
palveluissa ja yksilöllisten tarpeiden ottamista huomioon painotettiin. Palvelujen saatavuudesta
ja saavutettavuudesta sekä oikea-aikaisuudesta käytiin myös keskustelua.

Monet vaikuttamistoimielimissä esiin nostetut seikat näkyvätkin aluevaltuuston 14.6.
hyväksymässä strategiassa.

 

https://hyvaks.fi/uutiset/aluevaltuusto-valitsi-hyvinvointialuejohtajan-ja-hyvaksyi-strategian


Tutustu vaikuttamistoimielimiin

Lue 21.6. listateksti

 

Lue koko tiedote

 

Sosiaali- ja
terveyspalveluiden
henkilöliikenteen
hankinnassa
keskitytään laatuun
Keski-Suomen hyvinvointialueen sosiaali- ja
terveyspalveluiden henkilöliikennepalvelut
kilpailutetaan vuoden 2022 aikana.
Kuljetuspalveluiden hankinnassa painotetaan palvelun laatua ei hintaa.

Hankintaa koordinoi Jyväskylän kaupunki. Sopimuskausi alkaa alkuvuodesta 2023.

–Tavoitteena on, että kuljetuspalvelut saadaan toimimaan niin asiakkaan, autoilijan kuin
välityskeskuksen näkökulmasta mahdollisimman hyvin, laadukkaasti ja joustavasti. Taksien
saatavuudessa on ollut haasteita erityisesti haja-asutusalueilla niin sote-kuljetusten osalta kuin
kuluttaja-asiakkaiden osalta, sovellusasiantuntija Sari Hyötyläinen Jyväskylän kaupungin
vammaispalveluista kertoo.

 

 

Seuraavat vaikuttamistoimielinten kokoukset on tarkoitus pitää elokuussa. Tällöin jatketaan
toimintasäännön valmistelua ja evästetään osallisuusohjelman valmistelua.

 

 

Järjestöjen toiminnan jatkuvuutta halutaan
vaalia
Keskeisenä tavoitteena Keski-Suomen hyvinvointialueen valmistelussa on
järjestöjen toiminnan jatkuvuuden turvaaminen siirtymävaiheessa. Järjestöjen
toimintaedellytysten tukemiseen liittyvät toimet valmistellaan yhteistyössä
kuntien ja järjestöjen kanssa.

Tarkoitus on varmistaa, että hyvinvointialueen toiminnan käynnistyminen ja kuntien roolin
muutos eivät aiheuta epäjatkuvuuskohtia järjestöjen toiminnassa.

Toukokuussa kerättiin kunnista tietoa sote-järjestötoimintaan kohdistuvien avustusten
nykytilanteesta. Kunnilta saadun tietoaineiston täydentämistä jatketaan yhteistyössä
seurakuntien ja järjestöjen asiantuntijaryhmän kanssa.

Keskustelua järjestöavustusten periaatteista on käyty seurakuntien ja järjestöjen
asiantuntijaryhmän kanssa. Keskustelun pohjaksi esitettiin kolmeen kokonaisuuteen, toiminta-
avustuksiin, kumppanuussopimuksiin ja hankeavustuksiin nojautuvaa mallia. Lähtökohtana on,
että hyvinvointialueen järjestöavustukset kohdistuvat hyvinvointialueen järjestämisvastuulla
oleviin teemoihin, yksityiskohtaisemmasta rajauksesta neuvotellaan järjestöjen ja kuntien
kanssa.

 

 

Tapahtumat
Järjestöfoorumi 16.8. kello 15–17

https://hyvaks.fi/paatoksenteko/vaikuttamistoimielimet
https://hyvaks-julkaisu.tweb.fi/ktwebscr/fileshow?doctype=7&docid=4812
https://hyvaks.fi/uutiset/keski-suomen-hyvinvointialueen-sosiaali-ja-terveyspalveluiden-henkiloliikenteen-hankinnassa


Kaikki tapahtumat

Lue lisää

 

Syyskauden ensimmäisen järjestöfoorumin pääaiheena hyvinvointialueen järjestöavustukset ja
muut järjestöjen toimintaedellytysten tukemisen tavat.

Tule kuulemaan missä valmistelussa mennään tällä hetkellä sekä osallistumaan keskusteluun.

Ilmoittautumiset: https://forms.office.com/r/rr2WkyGGPK

Osallisuusfoorumi 30.8. kello 13–16

Osallisuusfoorumissa pääaiheena hyvinvointialueen osallisuussuunnitelma, ohjelma tarkentuu
elokuun alussa.

Ilmoittautumiset: https://forms.office.com/r/nCfp2JR2FK

 

 

 

 

Rekrytoimme!
Seuraa rekrytointejamme; tarjoamme mielenkiintoisia työtehtäviä, joissa
pääset työskentelemään Keski-Suomen hyvinvointialueen valmistelussa.

• Tilapalveluasiantuntija. Haku päättyy 23.6.2022.

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

 

 

 

Viestinnän palautekysely

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.office.com%2Fr%2Frr2WkyGGPK&data=05%7C01%7C%7Cee14e35f74b14933bab208da50251a8a%7Cfc34d05ca2f24ac289c5b44f3a9f451c%7C0%7C0%7C637910417537572327%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=RXWfe7YFqLbxFfFINjNrFZ5I%2BVueIPrmUD7%2F8YDcs5Q%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.office.com%2Fr%2FnCfp2JR2FK&data=05%7C01%7C%7Cee14e35f74b14933bab208da50251a8a%7Cfc34d05ca2f24ac289c5b44f3a9f451c%7C0%7C0%7C637910417537572327%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=TNPF4Zkf9PQj0Amcgrf4KusDsLDVOdULp9DPdVSgqKI%3D&reserved=0
https://hyvaks.fi/tapahtumat
https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/tilapalveluasiantuntija-448030/
https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/viestinnan-asiantuntija-jyv-52-721-22/
https://hyvaks.fi/rekrytointi


Vastaa kyselyyn

 

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.

 

 

 

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

 
 

 

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/uutiset/missa-onnistuimme-mita-voisimme-kehittaa-vastaa-viestinnan-palautekyselyyn
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

Keskustelu auttaa aina – uusi mielen

 

"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

 

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.

Järjestöt ovat tervetulleita verkostoon, lisätietoja emilia.nygren(at)jyvaskyla.fi

 

 

Lue lisää

 

Perhetyö on tärkeä, paljon
käytetty palvelu

Perhetyö on yksi lapsiperheille
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.

 

 

 

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.

 

 

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/keskustelu-auttaa-aina-uusi-mielen-hyvinvoinnin-palvelu-kokeilussa
https://hyvaks.fi/uutiset/laadukas-perhetyo-lahella-lapsiperheiden-arkea


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. Haluamme esitellä hankkeessa kehitteillä olevia palvelukokonaisuuksia ja
keskustella eri kuntien vanhusneuvostojen kanssa muun muassa siitä, miltä työn alla olevat
asiat vaikuttavat asiakasnäkökulmasta. Samalla haluamme kerätä palautetta työmme tueksi.
Yhteistyössä pohditaan myös laatuasioita: mitkä asiat tekevät palveluista laadukkaita? Lisäksi
kokeillaan OmaKS.fi-palvelua sekä suunnitellaan, mitä ikääntyviä asiakkaitta koskevia
palveluita hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen näkökulmasta jää kuntiin.

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.

 

 

Tutustu hankkeeseen

 

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

https://hyvaks.fi/uutiset/lapset-puheeksi-menetelmakoulutusta-syksylla-2022
https://hyvaks.fi/kehittaminen/tulevaisuuden-kotona-asumista-tukevat-palvelut-iakkaille-hanke
https://hyvaks.fi/kehittaminen/tulevaisuuden-sosiaali-ja-terveyskeskus-ohjelma/palveluiden-saatavuus/sosiaalihuollon-kehittamisohjelma


Tutustu blogiin

 

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/blogikirjoitukset
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