
Katso viesti selaimessa

 

Lue lisää

 

Kohti Keski-Suomen
hyvinvointialuetta
Yksi Suomen historian merkittävimmistä
hallinnollisista uudistuksista toteutuu, kun
hyvinvointialueet aloittavat toimintansa 1.1.2023. Kaipaatko lisätietoja tulevasta uudistuksesta,
palveluista tai asioinnista? Kerro mikä askarruttaa vastaamalla kyselyyn.

 

 

Yritysten/palveluntuottajien uutiskirje 1/2022,
Keski-Suomen hyvinvointialue

20.12.2022

 

 

Yritteliäät päät yhdessä!
Ensimmäinen Keski-Suomen hyvinvointialueen uutiskirje yrityksille ja palveluntuottajille on
julkaistu. Uutiskirje sisältää ajankohtaista tietoa muun muassa hyvinvointialueen
päätöksentekoon liittyen, tietoa palveluseteleistä ja palvelutuottajahausta (kevät 2023),
bloginostoja sekä tietoa teille yrittäjille suunnatuista tapahtumista. Halutessasi voit välittää
uutiskirjeen tilauslomaketta eteenpäin, kiitos.

Lämpimästi tervetuloa uutiskirjeen pariin!

 

https://keski-suomen-sairaanhoitopiiri.creamailer.fi/email/63970dac3750a
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%253A%252F%252Fforms.office.com%252FPages%252FResponsePage.aspx%253Fid%253DXNA0_PKiwkqJxbRPOp9FHM9Cup43lBFKtlDozj-VXBBUOVdCRjU4NFFJTTgxVDdYT0lYM0kyU0lXUS4u&data=05%257C01%257C%257C2fd9d9dd69c54c67b93c08dad459da7c%257Cfc34d05ca2f24ac289c5b44f3a9f451c%257C0%257C0%257C638055779630724536%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%253D%257C3000%257C%257C%257C&sdata=wOKmZ3OGRRy%252Ff1DV0YryRaWnTF%252BtfcwQXD%252Fhcm4mxE8%253D&reserved=0
https://hyvaks.fi/uutiset/kohti-keski-suomen-hyvinvointialuetta-alle-20-paivaa-aloitukseen
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 lisää

 

Palveluseteleiden
siirtymäaika 1.1.–
31.3.2023,
palveluseteli-
tuottajien haku
keväällä 2023
Palvelusetelitoiminnan järjestäminen siirtyy Keski-Suomen kunnilta ja organisaatioilta
hyvinvointialueelle. Hyvinvointialueen palvelusetelit tulevat voimaan 1.4.2023 alkaen.
Palvelusetelituottajien haku järjestetään helmi-maaliskuussa 2023, joten palveluntuottajien ei
tarvitse hakea tuottajiksi vuodenvaihteessa.

Kaikkia palveluntuottajia koskeva palveluseteleiden sääntökirjan yleinen osa on hyväksytty ja
se tulee voimaan 1.4.2023. Myös palvelusetelikohtaisten sääntökirjojen on tavoitteena astua
voimaan 1.4.2023.

 

 

 

Lue lisää

 

Keski-Suomen
hyvinvointialueelle
siirtyvät sopimukset
Hyvinvointialueuudistuksen myötä sosiaali- ja
terveydenhuollon ja pelastustoimen
järjestämisvastuu siirtyy Keski-Suomen
kunnilta ja kuntayhtymiltä Keski-Suomen hyvinvointialueelle 1.1.2023. Samaan aikaan
hyvinvointialueelle siirtyvät myös järjestämisvastuun piiriin kuuluvat sopimukset.

 

 

https://hyvaks.fi/uutiset/palveluseteleiden-siirtymaaika-11-3132023-palvelusetelituottajien-haku-kevaalla-2023
https://hyvaks.fi/uutiset/keski-suomen-hyvinvointialueelle-siirtyvat-sopimukset


 

Lue lisää

 

YrHyvaKS-hanke
toimii
palveluntuottajien
vaikuttajana Keski-
Suomen
hyvinvointialueen
kehitystyössä
Keski-Suomen kauppakamarin, Keski-Suomen yrittäjien ja Keski-Suomen
Liiton AKKE-rahoitteinen YrHyvaKS-hanke on toiminut tiiviissä yhteistyössä
hyvinvointialueen valmistelijoiden kanssa. Runsasta joukkoa palveluntuottajia
on kuultu ja kuullaan valmistelussa. Keski-Suomessa on yli 800 sote-alan
yritystä.

Hyvänä esimerkkinä syksyn kehitystyöstä on perustettava oma vaikuttamistoimielin Keski-
Suomen hyvinvointialueelle. Palveluntuottajien vaikuttamiselimen kokoonpano perustuu laaja-
alaisuuteen alueellisesti ja tuottajakohtaisesti. Palveluntuottajien vaikuttamiselimen lisäksi
perustetaan aihekohtaisia käytännön kehittämisen foorumeita tarpeen mukaan.

-Tavoite on, että saamme pienten ja isojen palveluntuottajien äänen kuulumaan koko
hyvinvointialueen alueelta ja yhteistyö hyvinvointialueen kanssa perustuu strategian mukaiseen
kumppanuuteen, kertoo hankkeen vetäjänä toimiva Veli Puttonen Keski-Suomen Yrittäjistä.

Tämän syksyn ja tulevan kevään aikana YrHyvaKS on mukana vaikuttamassa
palveluseteleiden päivittämiseen, lähiajan hankintamallien ja -periaatteiden luomisessa,
hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kehittämisessä, henkilöstön saatavuuden
parantamisessa, innovaatioiden edistämisessä sekä hyvinvointialueen menossa olevien
hankkeiden kehitystyössä. Kuukausittain järjestetään hyvinvointialueen kanssa
yrittäjäfoorumeita.

Kevään 2023 painopiste tulee olemaan palveluprosessien ja kumppanuuden kehittämisessä.

Hankkeen vetäjänä toimii Veli Puttonen, johon voi olla aktiivisesti yhteydessä kaikesta
hyvinvointialueen valmisteluun liittyvästä. Yhteystiedot: Veli Puttonen, veli.puttonen@yrittajat.fi,
p. 0500 646 793

 

 

mailto:veli.puttonen@yrittajat.fi
https://www.yrittajat.fi/aluejarjestot/keski-suomen-yrittajat/toimintamme/keski-suomen-yrittajien-hankkeet/yrhyvaks-hanke/


 

Lue lisää

 

Vuoden 2023
talousarvio
Aluevaltuusto hyväksyi 29.11. Keski-
Suomen hyvinvointialueen
talousarvion vuodelle 2023 ja
vuosien 2023-2025
taloussuunnitelman. Talousarvio ja -
suunnitelma toteuttavat
hyvinvointialueen strategiaa ja
turvaavat edellytykset
hyvinvointialueen tehtävien
hoitamiseen.

Talousarviossa tärkeimpiä tavoitteita ensi vuodelle ovat:

⚫ henkilöstön työhyvinvointi, hyvä johtaminen ja määrätietoinen tavoitteellisuus näiden
kehittämisessä,

⚫ ikääntyneiden palvelurakenteen uudistaminen, kuten yhteisöllisen asumisen lisääminen,
kotihoidon vahvistaminen ja kuntouttavan toiminnan lisääminen,

⚫ hoitoon pääsyn vauhdittamiseksi ja oikea-aikaisen palvelun kohdentamiseksi hoidon- ja
palvelutarpeen arvioinnin kehittäminen,

⚫ lasten ja nuorten perustason mielenterveyspalveluiden vahvistaminen ja
⚫ etäpalveluiden vahvistaminen osana lähipalveluiden kokonaisuutta
Talousarvioon sisältyy tuottavuusohjelmia, jotka tarkentuvat vuoden 2023 alkupuolella. Yksi
tuottavuuden kasvattamisen keino on sähköisten palvelujen lisääminen lähipalvelujen rinnalle.

Palvelujen myöntämisperusteet yhdenmukaistuvat

Aluevaltuusto hyväksyi seuraavat palvelujen myöntökriteerit ottaen huomioon siirtymäajat:

⚫ kotihoidon ja ikääntyvien asumisen palveluiden myöntämisperusteet,
⚫ omaishoidon tuen myöntämisperusteet ja toimintaohje,
⚫ vammaispalvelulain ja -asetuksen soveltamisohje sekä erityishuollon myöntämisperusteet ja
⚫ mielenterveys- ja päihdekuntoutujien kotiin tarjottavien ja asumispalveluiden

myöntämisperusteet.
Kyseisissä palveluissa myöntämisperusteet tulevat yhtenäistymään koko Keski-Suomessa,
jotta asukkaat ovat yhdenvertaisessa asemassa. Kussakin palvelussa on siirtyville asiakkaille
siirtymäaika. Ennen kuin asiakkaiden palveluihin sovelletaan uusia, hyvinvointialueelle
vahvistettuja myöntämisperusteita, heidät kontaktoidaan, arvioidaan heidän palvelutarpeensa,
päivitetään hoito- ja palvelusuunnitelma sekä tehdä palvelupäätökset. Myös palvelukuvausten
mukaisten palvelujen saatavuus ja saavutettavuus tulee varmistaa koko hyvinvointialueella.
Uusia asiakkuuksia koskevat yhtenäistetyt myöntämisperusteet 1.1.2023 alkaen.

 

 

https://hyvaks.fi/uutiset/aluevaltuusto-hyvaksyi-vuoden-2023-talousarvion


 

Lue lisää

 

Aluehallitus
hyväksyi
asiakasmaksujen
hinnaston
Asiakasmaksut yhtenäistyvät hyvinvointialueella, koska hyvinvointialueella ei
voida periä samasta palvelusta eri maksuja.

Sekä palvelukriteereiden että asiakasmaksujen yhtenäistämisessä käytetään siirtymäaikoja.
Jos asiakkaalla on vuodenvaihteen jälkeen voimassa oleva, kunnan tekemä sosiaali- ja
terveydenhuollon palvelupäätös ja siihen liittyvä harkinnanvarainen asiakasmaksupäätös tai
muu harkinnanvarainen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksupäätös, asiakasmaksujen
laskutus jatkuu voimassa olevan päätöksen mukaisena siirtymävaiheen ajan. Maksut peritään
hyvinvointialueen yhtenäisen hinnaston mukaisina siitä alkaen kun palvelu tai maksupäätös
uusitaan. Sosiaali- ja terveydenhuollon tasasuuruisissa asiakasmaksuissa yhtenäisiä
asiakasmaksuja sovelletaan 1.1.2023 alkaen. Esimerkiksi terveyskeskuksen vastaanottomaksu
on koko Keski-Suomessa 20,90 euroa.

 

 

Kaikki tapahtumat

Ostolaskutietoihin

 

Tutustu kehittämishankkeisiin

 

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

 

 

 

Tapahtumat

Yrittäjäfoorumit

Kiitos kaikille Yrittäjäfoorumeihin osallistuneille! Tilaisuudet jatkuvat kuukausittain myös vuonna
2023. Katso 15.12. tilaisuuden tallenne, jossa teemana oli palvelusetelitoiminnan valmistelu
hyvinvointialueelle.
  

 

 

 

Ostolaskutiedot
Keski-Suomen hyvinvointialueen laskutusohjeet vuodelle 2022 ja 2023 löydät
verkkosivuiltamme.

 

 

https://hyvaks.fi/uutiset/aluehallitus-hyvaksyi-asiakasmaksujen-hinnaston
https://youtu.be/Y5hS1cnPbSs
https://hyvaks.fi/tapahtumat
https://hyvaks.fi/yhteystiedot/ostolaskutiedot
https://hyvaks.fi/kehittaminen


 

Lue lisää

 

Keski-Suomen
kestävän kasvun
ohjelmalle 11,5
miljoonan euron
rahoitus
Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt
Keski-Suomen kestävän kasvun ohjelmalle 11 533 000 euron valtionavustuksen vuosille 2023–
2025 torstaina 8.12.2022.   

 

 

 

Lue lisää

 

Nygren ja Heiskala
ohjelmapäälliköiksi
palveluiden
kehittämis-
hankkeissa
Emilia Nygren aloittaa Kestävän kasvun
ohjelman ohjelmapäällikkönä, Anna-Liisa
Heiskala siirtyi Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman ohjelmapäälliköksi.

 

 

 

Lue lisää

 

Sosiaalista
kuntoutusta
kehitetään
toimintamallin
pilotissa
Tavoitteena on yhtenäistää sosiaalisen
kuntoutuksen kriteerit, työkalut sekä eri toimijoiden vastuut niin, että ne olisivat samanlaiset
koko hyvinvointialueella.  

 

 

https://hyvaks.fi/uutiset/keski-suomen-kestavan-kasvun-ohjelmalle-11-5-miljoonan-euron-rahoitus
https://hyvaks.fi/uutiset/nygren-ja-heiskala-ohjelmapaallikoiksi-palveluiden-kehittamishankkeissa
https://hyvaks.fi/uutiset/sosiaalista-kuntoutusta-kehitetaan-toimintamallin-pilotissa


 

Lue lisää

 

Sairaanhoitajat
osaksi
Hannikaisenkadun
sosiaaliaseman
tiimiä
Kaksi sairaanhoitajaa aloittaa työskentelynsä
Jyväskylän Hannikaisenkadun sosiaaliasemalla tammikuussa 2023 osana Kestävän kasvun
ohjelmaa. Pilotin tarkoituksena on tehostaa terveys- ja sosiaalialan ammattilaisten yhteistyötä
sekä tavoittaa erityisesti haavoittuvassa asemassa olevia asiakkaita.

 

 

 

Lue lisää

 

Farmaseutti palvelee
asiakkaita
terveysaseman
vastaanoton
pilotissa
Farmaseutti on aloittanut työskentelynsä
Jyväskylän Sampoharjun terveysaseman vastaanotolla marraskuussa 2022 osana
moniammatillista toimintamallia. Pilotin tarkoituksena on kokeilla, miten asiakkaat sekä
vastaanotolla työskentelevät sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset hyötyvät farmaseutin
osaamisesta.

 

 

 

Lue lisää

 

Ikääntyvien aivo- ja
valtimoterveyttä
edistetään Keski-
Suomessa
Ikääntyvien aivo- ja valtimoterveyden
edistäminen on edennyt Jyväskylässä,
Karstulassa, Keuruulla, Konnevedellä ja
Pihtiputaalla. Kehittämistyössä hyödynnetään Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL)
FINGER-toimintamallia, jonka käyttö laajenee ensi vuonna myös muihin Keski-Suomen
hyvinvointialueen kuntiin.

 

 

    

https://hyvaks.fi/uutiset/sairaanhoitajat-osaksi-hannikaisenkadun-sosiaaliaseman-tiimia
https://hyvaks.fi/uutiset/farmaseutti-palvelee-asiakkaita-terveysaseman-vastaanoton-pilotissa
https://hyvaks.fi/uutiset/ikaantyvien-aivo-ja-valtimoterveytta-edistetaan-keski-suomessa


 

 
Seuraa somessa!

Kerromme sosiaalisessa mediassa hyvinvointialueestamme.

 

      

Osoitelähde: Henkilöstörekisteri
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