Katso viesti selaimessa
Keski-Suomen hyvinvointialueen
järjestöjen uutiskirje 8/2022

Ensimmäinen
työpäivä
Maanantai 15.8. oli ensimmäinen työpäiväni,
mutta olen jo hyvän aikaa ollut KeskiSuomessa täydessä työnimussa,
verkostoitumassa ja kesätapahtumissa.
Huikeaa, että tänään pääsen tapaamaan
pääministeri Marinia hänen Jyväskylän
vierailunsa yhteydessä.
Helteisenä heinäkuun päivänä pakkasin
tavarani Kuopiossa vuokraamaani
pakettiautoon ja käänsin kohti Keski-Suomea
– Jyväskylässä odotti uusi koti ja uusi työ.

Muuttokesän
tutustumistunnelmia
Jyväskylän sijainti järvien sylissä antaa mahdollisuuden nauttia kauneinta kesä-Suomea
kaupunkiympäristössä helmenä Lutakon rantabulevardi, joka yövalaistuksessa on kuin
Manhattan.
Sain maakuntajohtajalta ja kaupunginjohtajalta kutsun MM-rallitapahtumaan. Olin mukana
ensimmäistä kertaa ja oli kyllä huikea kokemus! Tapahtuman suuruus ja kansainvälisyys yllätti.
Ilmassa oli festivaalimeininkiä.
Kello 20 Harjulta kantautuva torvisoitto yllätti kauneudellaan. Oli ihan pakko googlata, mistä on
kyse. Upea perinne.
Alvar Aallon perintö näkyy hienosti kaupunkikuvassa. Fanitan arkkitehtuuria.
Heräsi innostus käydä yksitellen tutustumassa maakunnan nähtävyyksiin. Vinkkejä saa antaa.

Nyt hihat on kääritty!
Ennen kuin työsuhteeni varsinaisesti oli alkanutkaan pääsin jo ennen kesälomaa seuraamaan
operatiivisia vastuuvalmistelijoiden ja poliittisen johdon kokouksia. Kahden viime viikon aikana
olen ollut hyvinkin aktiivisesti mukana.
Pääsin myös hyvinvointialueen työkokoukseen, johon osallistui kolmisenkymmentä sotejohtajaa ja vastuuvalmistelijaa maakunnasta. Oli hyvä tutustua ja saada nimet kasvoihin sekä
kuunnella, miten asiat ovat positiivisesti edistymässä. Samassa yhteydessä aluehallituksen
puheenjohtaja kävi läpi hyvin kiteytettyä Keski-Suomen hyvinvointialuestrategiaa. Oli ilo päästä
myös aluehallituksen kokouksiin ja valtuuston iltakouluun.
Ylimmän johdon rekrytointi on meneillään. Konsernipalveluiden toimialajohtaja, sosiaali- ja
terveyspalveluiden toimialajohtaja ja pelastusjohtaja valitaan ensin. Vastuualuejohtajien valinnat
etenevät mahdollisten haastattelujen kautta, kunhan toimialajohtajien valinnat saadaan tehtyä.
Keski-Suomen hyvinvointialueen avoimet virat herättivät paljon kiinnostusta. Saimme useita
erinomaisia kelpoisuusehdot täyttäviä hakemuksia. Kiitokset tästä ilmoittautuneille.
Maakuntakierros ja tutustuminen henkilöstöömme on vielä edessä. Odotan sitä innolla.
Jan Tollet

Hyvinvointialueen organisaation
rakentaminen etenee
Keski-Suomen hyvinvointialueen aluehallitus valitsi 23.8. Kati Kallimon sosiaali- ja
terveyspalveluiden toimialajohtajaksi ja Ville Mensalan pelastusjohtajaksi. Konsernipalvelujen
toimialajohtajan virka on ulkoisessa haussa.
Jan Tollet aloitti hyvinvointialuejohtajana 15.8.

Lue lisää

Pääministeri Sanna
Marin tapasi
johtoamme
Keskusteluaiheina olivat henkilöstön
saatavuus ja hoitajamitoitus, rahoitus sekä
henkilöstön sujuva siirtymä Keski-Suomen
hyvinvointialueelle.
- Viestimme pääministerille oli, että KeskiSuomessa valmistelu etenee hyvässä
vauhdissa ja rakentavassa yhteistyössä
kuntien kanssa. Valmistelun kärkenä on
turvata kaikilta osin henkilöstön sujuva
siirtymä hyvinvointialueelle, kertoi
aluevaltuuston puheenjohtaja Jani Kokko.

Lue lisää

Lakisääteiset vaikuttamistoimielimet
Hyvinvointialueen vanhusneuvosto sekä vammaisneuvosto pitivät syyskauden ensimmäiset
kokouksensa elokuussa. Kokouksissa käsiteltiin omaishoidon tuen perusteita, Keski-Suomen
kuljetuspalveluiden kokonaisuutta ja vaikuttamistoimielimien toimintasääntöjä. Lisäksi
kokouksissa kuultiin hyvinvointialuejohtajan, aluehallituksen puheenjohtajan sekä
aluevaltuuston puheenjohtajan tervehdykset. Kokousten muistiot julkaistaan hyvaks.fi sivustolla, kun ne ovat tarkastettu.

"Palvelutarjottimen" suunnittelu alkaa
Aimo Walamies on aloittanut Keski-Suomen kestävän kasvun ohjelman projektityöntekijänä.
Koulutukseltaan Aimo on hyvinvointiteknologian insinööri ja yhteisöpedagogi. Pääasiallisena
tehtävänään Walamies suunnittelee ja kokoaa monialaista palvelutarjotinta asiakkaiden ja
ammattilaisten käyttöön. Tehtävään liittyy vahvasti kansallinen yhteistyö, jota tehdään
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa. Kansallisella yhteistyöllä pyritään saavuttamaan
synergiaa tulevien hyvinvointialueiden kesken.
Palvelukonseptilla tarkoitetaan hyvinvointialueelle luotavaa toimintamallia, jonka avulla alueen
kuntien ja kolmannen sektorin hyvinvointia, työ- ja toimintakykyä, pärjäävyyttä, terveyttä ja
osallisuutta edistävät palvelut ja toiminnot ovat sekä asiakkaiden että ammattilaisten helposti
löydettävissä. Kehittämistyössä luodaan monialainen digitaalinen palvelutarjotin sekä työkalut
ja toimintamalli, joiden avulla sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset pystyvät ohjaamaan
asiakkaita näiden palveluiden ja toimintojen piiriin.
-Olen itsekin uuden edessä. Polullani on vähän pohjaa ja joitain suuntaviittoja. Konkretia
hahmottuu pikkuhiljaa. On hienoa nähdä, että esimerkiksi järjestöt ja seurakunnat nähdään
tärkeinä kumppaneina, kun ajatellaan koko yhteiskunnan ennaltaehkäisevää työtä. Tietysti
tärkeät ja hyvin tuotetut sosiaali- ja terveyspalvelut mukaan lukien. On suorastaan kutkuttavaa
päästä kokoamaan jotain sellaista, mitä ei vielä kokonaisuudessaan ole!, Walamies kommentoi.

Järjestöavustukset
Keskeisenä tavoitteena hyvinvointialueemme
valmistelussa on turvata siirtymävaiheen ajan
järjestöjen toiminnan jatkuvuus sekä
valmistella järjestöjen toimintaedellytysten
tukemiseen liittyvät toimet yhteistyössä
kuntien ja järjestöjen kanssa siten, että
hyvinvointialueen toiminnan käynnistyminen
ja kuntien roolin muutos ei tuota ongelmia
järjestöjen toiminnan jatkuvuuteen.

Kyselyllä näkökulmia hyvinvointialueen
järjestöavustusten valmistelun tueksi
Keräämme näkökulmia hyvinvointialueen järjestöavustusten valmistelun tueksi. Alustavasti
hyvinvointialueelle on valmisteltu kolmesta elementistä (toiminta-avustukset,
kumppanuussopimukset, hankeavustukset) koostuvaa avustuskokonaisuutta, minkä lisäksi
järjestöjen toimintaedellytyksiä tuetaan muun muassa viestintäyhteistyöllä sekä maksuttomia tai
edullisia tiloja tarjoamalla. Lähtökohtana on, että hyvinvointialueen myöntämät avustukset
kohdentuvat hyvinvointialueen toimintakentälle sijoittuviin toimintoihin. Kyselyn aineistoa
käytetään tätä rajausta konkretisoitaessa.

Toiminta-avustukset
- Haetaan ja myönnetään vuosittain
- Pienempiä ja paikallisempia kuin kumppanuussopimukset

Kumppanuussopimukset
- Myönnetään useille vuosille
- Pohjalla myös muuta rahoitusta
- Neuvottelu: Kumppanuuden tavoitteet ja tuettujen toimintojen linkittyminen hyvinvointialueen
toimintoihin
- Kumppanuussopimus ei aina sisällä suoraa taloudellista tukea, voidaan käyttää myös
osoittamaan hyvinvointialueen sitoutumista yhteistyöhön muita rahoituksia haettaessa

Hankeavustukset
- Jatkuva haku tai rytmitetty keskeisten rahoituslähteiden mukaan
- Hyvinvointialueen kannalta merkittävien Euroopan sosiaalirahaston ja vastaavien rahoitusten
omarahoitusosuuksiin
- Neuvottelu: hankkeen toimintojen limittyminen hyvinvointialueen prosesseihin
Jatkuvuuden turvaamiseksi STEA:n jatkoavustuksiin liittyvät sitoumukset käsitellään
alkusyksystä 2022 jo ennen muun avustuskokonaisuuden valmistumista.
Aluehallitus evästi järjestöavustusten valmistelua kokouksessaan 21.6.2022. Avustusten ja tuen
kohdentamisessa pohjana on hyvinvointialueen strategia, johon voi tutustua hyvaks.fi/strategiasivulla. Kokonaisuutena järjestöavustusten kokonaisuutta voi kommentoida myöhemmin
syksyllä.

Vastaa kyselyyn

Tapahtumat
Osallisuusfoorumi ti 30.8.
Keski-Suomen hyvinvointialueen osallisuusfoorumi on avoin kaikille
keskisuomalaisille: järjestöille, ammattilaisille, kokemussiantuntijoille,
vapaaehtoisille ja asiakkaille. Ohjelmassa hyvinvointialueen
osallisuusohjelma ja asiakasviestinnän suunnitelma ja palautteen keruu
foorumista. Ilmoittaudu tilaisuuteen lomakkeella ma 29.8. mennessä.
Tervetuloa!

Sosiaalihuollon kehittämisohjelman Kick-off ti 6.9. klo 9–
14
⚈ Sosiaalihuolto – se näkymätön jättiläinen? Vai onko? Sosiaalihuollon kehittämisohjelma on
alkanut palveluiden kehittämishankkeisssa! Tule inspiroitumaan ja verkostoitumaan.
Ilmoittaudu mukaan!

Järjestöfoorumit jatkuvat syksyllä
⚈ Tapahtumista tiedotetaan lähempänä ajankohtaa.

Kaikki tapahtumat

Palveluiden
kehittämishankkeet
Painopisteinämme ovat palveluiden
saatavuus, palveluketjut, lasten, nuorten ja
perheiden palvelut, sosiaalihuolto sekä
iäkkäiden kotona asumista tukevat palvelut.

Tutustu kehittämishankkeisiin

Kestävän kasvun ohjelma käynnistyy
Kehittämistyö tuo uusia toimia koronan aiheuttamaan palveluiden tarpeeseen ja nopeampaan
hoitoon pääsyyn. Palveluita kehitetään asiakastyössä.

Lue lisää

Aivoterveyttä ikääntyville – maksuton
etävalmennusryhmä 65 vuotta täyttäneille
keskisuomalaisille
Kerro asiakkaallesi syyskuussa alkavasta maksuttomasta Aivoterveyttä ikääntyville etävalmennusryhmästä! Ryhmässä keskustellaan muun muassa liikunnan, ruokailun, unen ja
levon, sosiaalisten suhteiden ja mielen hyvinvoinnin teemoista.

Lue lisää

Sosiaalihuolto näkymätön
jättiläinen?
Sosiaalihuolto on ajautunut viime vuosina
tilanteeseen, jossa kuulemme huolestuttavan
usein eri yhteyksissä, että ”sosiaalihuolto ei
näy tässä” tai ”sosiaalihuolto ei ole mukana”.
Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus ohjelman Anu Pihl ja Päivi Paavilainen pysähtyvät pohtimaan mitä sillä oikein tarkoitetaan? Lue
kirjoitus soteuudistus.fi:n -kolumneista.

Lue koko kirjoitus

”Ihanaa, kun teille on
tullut tällainen
palvelu!”
OmaKS.fi on tuonut julkisten sosiaali- ja
terveyspalvelujen asiakaskohtaamiset sinne,
missä asiakkaat ovat. Eli verkkoon.
Palveluiden kehittämishankkeiden viestijät
Sanna-Riikka Koponen ja Iiro Vuori
kirjoittavat digitalisaation vauhdittamasta asiakaspalvelun muutoksesta sosiaali- ja
terveyspalveluissa.

Lue kirjoitus

Seuraa somessa!
Kerromme sosiaalisessa mediassa hyvinvointialueen valmistelusta.

Osoitelähde: Henkilöstörekisteri

