Katso viesti selaimessa
Keski-Suomen hyvinvointialueen
järjestöjen uutiskirje 9/2022

Turvallinen siirtymä kohti ihmislähtöisyyttä
Keski-Suomen hyvinvointialueen tavoitteena ovat ihmislähtöiset palvelut, jotka mahdollistavat
hyvän arjen jokaiselle. Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden kokemus on tärkeä niin
lapselle, nuorelle, työikäiselle kuin ikääntyneillekin joka puolella maakuntaa.
Jokaisen on voitava luottaa, että sosiaali- terveys tai pelastustoimen apua on saatavilla silloin
kun sitä tarvitaan. Vahvat lähipalvelut, hoidon ja tuen jatkuvuus sekä palvelun saaminen yhdeltä
luukulta tuli esille monissa toiveissa, kun hyvinvointialueen valmistelua varten kerättiin
alkuvuodesta palautetta.
Nämä tavoitteet ovat hyvinvointialueelle tammikuussa valitun 69-jäsenisen valtuuston
hyväksymiä, osana strategiaa, jonka perusteella aluehallitus johtaa Keski-Suomen
hyvinvointialuetta.
Ihmislähtöiseen Keski-Suomen ei päästä käden käänteessä. Eri ikäisten ja erilaisessa
elämäntilanteissa olevien keskisuomalaisten mielipiteiden selvittäminen on osa
valmistautumista. Silloin osataan jatkaa sitä mikä nyt toimii ja uudistaa sitä, missä on
korjaamisen tarvetta.

Turvallinen siirtymä on tärkeintä vuodenvaihteessa
Ensi vuoden vaihteessa 26 nykyistä Keski-Suomen kuntien perusturvaorganisaatiota
henkilöstöineen sekä sairaanhoitopiiri liittyvät yhteen Keski-Suomen hyvinvointialueeksi. Uuden
kokonaisuuden budjetti on peräti 1 miljardi. Tarkoitus on toimia niin, että nykyisillä rahoilla
saadaan enemmän hyvinvointia ja terveyttä aikaan.
Vuodenvaihteessa tärkeintä on jatkuvuus ja turvallinen siirtymä. Palvelut löytyvät aivan entisistä
paikoista terveyskeskuksista ja sosiaalitoimistoista: Palveluverkko ei vuodenvaihteessa muutu.
Organisaatio uudistuu etenkin johtamisen osalta, mutta asiakkaan lähellä olevat ammattiihmiset pysyvät pääosin nykyisillä paikoillaan.
Pidemmän päälle muutoksia tulee ja erilaisten palveluiden kriteerejä on tarpeen yhtenäistää.
Esimerkiksi omaishoidon tuen kriteerit ja eri palveluista perittävät maksut ovat eri kunnissa
erilaisia. Yhtenäistäminenkin on tehtävä ihmislähtöisesti ja asiakkaita kuunnellen. Muutosten
siirtymäaikojen tulee olla riittävän pitkiä.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on
kumppanuuksia
Hyvinvointialueen tehtävä on sovittaa sujuvasti ihmisten arkeen omat, kotikunnan, seurakunnan
ja järjestöjen tuet ja palvelut. Mitä paremmin kotikunnassa toimivat erilaiset harrastuspiirit,
kansalaisopisto, nuorisotyö tai erilaiset yhdistykset, sitä vähemmän on yksinäisyyttä.
Yksinäisyys on esimerkiksi monien mielenterveyden ongelmien taustalla.
Hyvinvointialue tekee sopimuksia kuntien ja Keski-Suomen liiton kanssa, avustaa järjestöjä ja
tekee yhteistyötä seurakuntien kanssa. Korkeakoulut ja oppilaitokset ovat kumppaneita
osaamisen vahvistamisessa. Tavoitteena on saada eri toimijat Keski-Suomessa kulkemaan
yhdessä ihmislähtöiseen suuntaan.
Maria Kaisa Aula, aluehallituksen puheenjohtaja, Keski-Suomen hyvinvointialue

Lue koko kirjoitus

Tapahtumat
Hyvä arki kaikille – KeskiSuomen hyvinvointialueen
keskustelutilaisuudet
jatkuvat
Miten Keski-Suomen hyvinvointialueesta
tehdään ihmislähtöinen? Miten sosiaali-,
terveys- ja pelastuspalveluiden tulisi toimia asukkaiden kannalta? Millaisia odotuksia eri
toimijoilla ja keskisuomalaisilla on hyvinvointialueelle?
Keskisuomalaiset, niin asukkaat kuin järjestötkin, ovat tervetulleita kuuntelemaan ja
keskustelemaan aiheesta sekä rakentamaan yhdessä hyvää arkea Hyvä arki kaikille –
keskustelutilaisuuksiin. Tilaisuudet järjestetään seuraavasti:
⚈
⚈
⚈
⚈

Hyvä arki kaikille - keskustelukierros Muuramessa ti 27.9. klo 18.00-19.30
Hyvä arki kaikille - keskustelukierros Äänekoskella ti 9.10. klo 18.00-19.30
Hyvä arki kaikille - keskustelukierros Laukaassa ti 8.11 klo 18.00-19.30
Hyvä arki kaikille - keskustelukierros Keuruulla ti 22.11. klo 18.00-19.30

Kutsu hyvinvointialueen kuntoutusta valmistelevan
työryhmän järjestötunnille
Tervetuloa järjestötunnille! Tilaisuudet ovat avomia kaikille järjestöjen edustajille. Tilaisuuksissa
käsitellään kuntoutuspalveluiden kokonaisuutta ja suunnitellaan yhdessä toimivia kuntoutuksen
palveluja.
Syksyn järjestötunnit järjestetään Teams-etäyhteydellä pe 7.10. klo 10–11, pe 4.11. klo 10–11
sekä pe 2.12. klo 10–11. Pääset seuraamaan 7.10. järjestettävää tilaisuutta tästä linkistä.
Erillistä ilmoittautumista ei tarvita. Marraskuun ja joulukuun tilaisuuksien Teams-linkit
julkaistaan lähempänä ajankohtaa.

Päihde- ja riippuvuusalan järjestöt tutuiksi -webinaarit
Keski-Suomen sosiaali-, terveys- ja sivistyspalveluissa työskenteleville suunnattujen
webinaarien tarkoitus on vahvistaa päihde- ja riippuvuusalan järjestöjen tunnettuutta ja lisätä
yhteistyötä eri toimijoiden välillä sujuvien palvelupolkujen kehittämiseksi. A-klinikkasäätiön
järjestämät Päihde- ja riippuvuusalan järjestöt tutuiksi -webinaarit järjestetään 25.10. ja 8.11.
Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan.

Järjestöfoorumit
Seuraava Järjestöfoorumi on tulossa loka/marraskuussa. Tapahtumasta julkaistaan tietoa
sivuillamme syyskuussa.

Kaikki tapahtumat

Järjestöavustukset
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.
Järjestöyhteistyön rakenteiden, kuten koko hyvinvointialueen valmistelun, keskeisenä
ohjenuorana on turvallinen siirtymä: pidetään huolta, että alueen asukkaiden kannalta keskeiset
toiminnot jatkuvat sujuvasti siirtymävaiheen ylitse.
Luonnos järjestöavustusten kokonaisuudesta tulee olemaan avoimesti kommentoitavana
yhdessä osallisuusohjelman kanssa lokakuussa, jonka jälkeen se siirtyy aluehallituksen ja
aluevaltuuston päätöksentekoon todennäköisesti marraskuun aikana.
Avustukset tulevat haettavaksi, kun vuoden 2023 talousarvion yksityiskohdat ovat selvillä ja
avustusasiakirja on hyväksytty aluevaltuustossa. Tavoitteena on pystyä avaamaan haut vuoden
2022 lopussa.

Aluehallitukselta päätös järjestöjen toiminnan
tukemisesta
Aluehallitus päätti kokouksessaan 30.8. kohdentaa ensi vuoden talousarviosta 667 800 euroa
toiminta-avustuksiin Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) jatkoavustusta
hakeville sosiaali- ja terveysalan järjestöille: Kriisipalvelu Mobile/Jyväskylän seudun
mielenterveysseura ry, Psykiatrisen kuntoutuksen tuki, Jyväskylän A-kilta, Äänekosken Ilona,
Hankasalmen mielenterveysyhdistys Tuikku, Ystäväntupa, Vaajakosken Suvanto, Emppis.
Sujuvan siirtymän varmistamiseksi ja STEAn jatkoavustusta hakevien järjestöjen
toimintaedellytysten turvaamiseksi on kyseisten järjestöjen osalta tehtävä päätös rahoituksesta
jo ennen muun järjestöyhteistyö ja -avustuskokonaisuuden valmistumista. Muut Keski-Suomen
hyvinvointialueen järjestöavustukset tulevat haettavaksi vuoden 2023 talousarvion ja
käyttötaloussuunnitelman sekä hyvinvointialueen järjestöyhteistyöasiakirjan valmistuttua.

Lue lisää

Palvelujen myöntämisperusteet ovat
kommentoitavana
Palvelujen myöntämisperusteiden luonnokset ovat nyt kommentoitavana. Myöntämisperusteita
on mahdollista kommentoida otakantaa.fi -sivustolla 4.10. saakka. Myös vaikuttamistoimielimet
voivat kommentoida luonnoksia omassa Howspace-työtilassaan.
Palvelujen myöntämisperusteilla tarkoitetaan niitä kriteereitä, joilla määrättyjä hyvinvointialueen
palveluita myönnetään asiakkaille. Näitä palveluja ovat aikuisten kotihoidon ja ikääntyvien
asumisen palvelut, omaishoidon tuki, perhehoito, vammaispalvelut ja erityishuolto,
mielenterveys- ja päihdekuntoutujien kotiin tarjottavat palvelut ja asumispalvelut, lasten ja
nuorten perhehoito, lapsiperheiden kotipalvelu, täydentävä toimeentulotuki sekä sosiaalinen
luotto.

Lue lisää

Suomen kestävän
kasvun hankeopas
määrittelee
digitaalisen
palvelutarjottimen
suunnittelua
Suomen kestävän kasvun ohjelman hankeopas
toiseen valtionavustushakuun vuosille 2023–
2025 on julkaistu Sosiaali- ja terveysministeriön
(STM) sivuilla syyskuun alussa. Hankeopas
määrittelee reunaehtoja ja aikataulua
palvelutarjottimen suunnittelulle. Hankeoppaan
mukaisesti monialainen palvelukonsepti luodaan
kansallisesti eri hyvinvointialueiden yhteistyönä. Yhteistyötä koordinoi ja fasilitoi Terveyden ja
hyvinvoinnin laitos (THL).
Keski-Suomen hyvinvointialueelta palvelukonseptin kehittämistyöhön osallistuu
projektityöntekijä Aimo Walamies. Konseptin on määrä olla valmis kesäkuussa 2023.
Palvelukonseptien jalkautus ja digitaaliset palvelutarjottimet tulee ottaa käyttöön
hyvinvointialueilla vuoden 2024 loppuun mennessä. Tällä hetkellä Kestävän kasvun ohjelman
projektitiimi keskittyy viimeistelemään hankehakemusta STM:n hankeoppaan ohjeistamana.
Monialaisen palvelukonseptin ja siihen liittyvän digitaalisen palvelutarjottimen linjauksiin voi
tutustua Suomen kestävän kasvun ohjelman hankeoppaassa (erityisesti Pilari 4, investointi 2).

Palveluiden
toimipisteet säilyvät
Keski-Suomen
hyvinvointialueella
Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimipisteet
sekä toimipisteiden puhelinnumerot pysyvät samoina Keski-Suomessa kun palvelut siirtyvät
Keski-Suomen hyvinvointialueen vastuulle 1.1.2023 alkaen. Asiakkaille uudistus ei ole kovin
suuri vuoden vaihtuessa: pääosin tuttu ammattilainen jatkaa tutussa asiointipisteessä.
Sosiaali- ja terveyspalveluiden valmistelutyöryhmässä tuotetut sosiaali- ja terveyspalveluiden
palvelukuvaukset ovat valmistuneet päätöksentekoa varten. Keski-Suomen hyvinvointialueella
sosiaali- ja terveyspalvelujen tarjonta yhtenäistyy, jotta palveluja voidaan tarjota
yhdenvertaisesti ja tasalaatuisesti jokaiselle keskisuomalaisille. Palvelukuvaukset ovat laadittu
ikään kuin raameiksi Keski-Suomen hyvinvointialueen yhteiselle tekemiselle sekä
yhdenvertaisille ja tasalaatuisille palveluille.

Lue lisää

Sosiaali- ja terveyspalvelujen
vastuualuejohtajat valittu
Laaja-alaisen sote-keskuksen vastuualuejohtajaksi on valittu toimitusjohtaja Eva PihlamaaTuononen, lasten, nuorten ja perheiden palvelujen vastuualuejohtajaksi palvelujohtaja Päivi
Kalilainen, koti- ja asumispalvelujen vastuualuejohtajaksi perusturvajohtaja Tuija Koivisto ja
sairaalapalvelujen vastuualuejohtajaksi sairaanhoitopiirin johtaja Juha Paloneva.
Vastuualuejohtajien virat täytetään toistaiseksi voimassa olevana 1.1.2023 alkaen.

Lue lisää

Tiedotetarjotin
20.9.2022: Uusia paikallisia sopimuksia pyritään neuvottelemaan syksyn aikana
16.9.2022: Aluehallitus perusti palvelujohtajien ja arviointijohtajan virat
13.9.2022: Kuntien ja hyvinvointialueen yhteistyöhön puitesopimus
12.9.2022: 19 henkilöä haki strategiajohtajaksi ja 13 henkilöä palvelutuotannon tukipalvelujen
johtajaksi
8.9.2022: Palvelusetelituottajien infotilaisuudessa käsiteltiin hyvinvointialueelle siirtyvää KeskiSuomen palvelusetelikokonaisuutta
6.9.2022: Aluevaltuusto hyväksyi hallintosääntöön täydennyksiä
5.9.2022: Konsernipalvelujen toimialajohtajaksi hakee 23 henkilöä

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

Tutustu kehittämishankkeisiin

Vastaanottojen
moniammatillinen
toimintamalli
pilotissa
Hankasalmen,
Uuraisten ja Palokan
terveysasemilla
Vastaanottojen moniammatillisessa toimintamallissa, niin sanotussa tiimimallissa asiakasta
palvelee entistä laajempi ja tiiviimmin yhteistyötä tekevä ammattilaisten joukko. Toimintamallin
avulla pyritään löytämään ne asiakkaat, joilla on seurantaa vaativa pitkäaikaissairaus, paljon
käyntejä terveyspalveluissa tai joilla on tunnistettu terveysvaje tai -riski. Tavoitteena on, että
asiakkaat saavat yhtenäistä ja laadukasta palvelua asuinpaikasta riippumatta.

Lue lisää

Osallisuusfoorumissa teemoina
osallisuusohjelma ja
asiakasviestintä
Keski-Suomen hyvinvointialueen
Osallisuusfoorumi kokoontui 30.8. Osallistujat
keskustelivat asiakaspalveluprosesseihin ja hyvinvointialueen toimintaan vaikuttamisesta sekä
asiakasviestinnän tulevista toimista ja kehitysideoista.

Lue lisää

Neuvokas perhe -menetelmä tukenasi
Neuvokas perhe -menetelmä tarjoaa tietoa, vinkkejä ja ideoita perhearjen hyvinvoinnin tueksi
sekä perheille että lapsiperheiden hyvinvoinnin parissa työskenteleville ammattilaisille.
Neuvokas perhe tarjoaa laajan kattauksen maksuttomia webinaareja, joihin voit ilmoittautua
neuvokasperhe.fi-verkkosivulla.
- To 13.10. klo 12.30–13.30, Vauva ruokailee – miten ohjata vanhempia ensimmäisen vuoden
syömiskysymyksissä?
- To 26.10. klo 13–14, Miten kannustaa perhettä terveisiin elämäntapoihin, kun arkihaasteita on
paljon? Esimerkiksi perheet, joissa on päihteiden käyttöä, nepsypiirteisiä lapsia, väsähtäneet
vanhemmat tai eron tuomia haasteita.
- Ti 8.11. klo 13–14, Uutta tietoa vanhempien kokemuksista lapsen painon puheeksiottoon
liittyen. Mitä vanhemmat toivovat ja miten toimia, että yhteistyö sujuu?

Lue lisää

Sosiaalihuollon
kehittämisohjelman
kick-off herätteli
ajattelemaan
syvällisesti
Tilaisuus keräsi 6.9. Mataran Tourujoki-saliin sekä etäyhteyden päähän sosiaali- ja
terveyspalveluiden ammattilaisia, järjestöjä sekä muita sosiaalihuollon kehittämisestä
kiinnostuneita. Kick-offissa eri asiantuntijapuheenvuorojen kautta etsittiin, ja myös löydettiin,
sosiaalihuollon kehittämisen punaista lankaa tulevalle Keski-Suomen hyvinvointialueelle. Voit
nyt lukea koosteen kick-offin puheenvuoroista tai katsoa tallenteen tapahtumasta.

Lue lisää

Seksuaalineuvonnan
chat-palvelu auennut
keskisuomalaisille
Keski-Suomen digitaalisen sosiaali- ja
terveyskeskuksen, OmaKS.fi:n, palvelut
laajenivat seksuaaliterveyspalveluihin 1.9.
Seksuaalineuvojan anonyymi chat-palvelu on
kaikkien keskisuomalaisten käytettävissä OmaKS.fi:ssa arkisin klo 9.00–15.30. Myös
ammattilaisten on mahdollista hyödyntää chat-palvelua asiakkaiden seksuaaliterveyteen
liittyvissä kysymyksissä.

Lue lisää

ADHDryhmänohjauksen
materiaali
valmistunut
ammattilaisten
tueksi
Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriöstä (ADHD) oireilevien aikuisten ryhmänohjauksen tueksi
on julkaistu materiaalia. Materiaali on tarkoitettu mielenterveys- ja päihdepalveluissa
työskenteleville ammattilaisille, ja he voivat käyttää sitä vapaasti työssään. ADHDryhmänohjauksen materiaalia ovat olleet kehittämässä yhteistyössä alueen ammattilaiset,
ADHD-liitto sekä ADHD-vertaishenkilöt.

Lue lisää

Ikääntyneiden
mielenterveys- ja
päihdepalveluiden
kehittäminen on
käynnistynyt
Kehittämistyön tavoitteena on edistää ikääntyneille suunnattuja perustason mielenterveys- ja
päihdepalveluita sekä taata kaikille keskisuomalaisille yhdenmukaiset palvelut, siten että ne
ovat asuinpaikkakunnasta riippumatta tasalaatuisia.
Ikääntyneille kokeillaan ohjelmassa myös erilaisia mielen hyvinvointia edistäviä palveluja. Näitä
ovat esimerkiksi juttupenkki-toiminta, Mielen hyvinvoinnin iltapäivä ikääntyneille sekä Pilketoiminta.

Lue lisää

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

Osoitelähde: Henkilöstörekisteri

