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Vastuu sosiaali- ja terveyspalveluista sekä
pelastustoimen palveluista siirtynyt
hyvinvointialueelle
Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa nyt kaikkien keskisuomalaisten sosiaali- ja
terveyspalveluista sekä pelastustoimen palveluista. Vastuu palvelujen siirtymisestä sujui
vuoden vaihteessa suunnitellusti. Samat puhelinnumerot ja toimipisteet palvelevat totutusti
vuoden vaihteen jälkeenkin.

Jokaiseen kotiin jaettu hyvinvointialueen esite toivottaa keskisuomalaiset tervetulleeksi Keski-
Suomen hyvinvointialueelle, kertoo turvallisesta siirtymästä, hyvinvointialueen palveluista,
keskeisimmistä tehtävistä, taloudesta sekä hyvinvointialueesta työnantajana. Esitettä on jaossa
muun muassa terveysasemilla ja sosiaaliasemilla. Sen lisäksi esitteestä on sähköinen versio
pdf-muodossa. Esite on käännetty englanniksi, ukrainaksi, venäjäksi, arabiaksi ja persiaksi,
kieliversiot löytyvät verkkosivuiltamme.

 

 

https://keski-suomen-sairaanhoitopiiri.creamailer.fi/email/63c694ca6eb6e
https://hyvaks.fi/sites/default/files/2022-12/hyvinvointialue%20esite%2020221205%20web%20%25281%2529.pdf
https://hyvaks.fi/other-languages
https://hyvaks.fi/palveluita-yhtenaistetaan
https://www.facebook.com/hyvaks
https://twitter.com/hyvaks
https://www.instagram.com/hyvaks/
https://www.youtube.com/@keski-suomenhyvinvointialu9125
https://www.linkedin.com/company/keski-suomen-hyvinvointialue/


Lue lisää

 

Järjestöavustukset
Hyvinvointialueen järjestöavustukset koostuvat kolmesta avustuskokonaisuudesta (toiminta-
avustukset, kumppanuussopimukset, hankeavustukset), 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.

Järjestöille toiminta- avustuksina 894 000 euroa

Aluehallitus päätti kokouksessaan 24.1. järjestöjen toiminta-avustuksista. Turvallisen siirtymän
varmistamiseksi vuoden 2023 toiminta-avustuksissa on otettu huomioon vuodelle 2022 kunnilta
ja kuntayhtymiltä tukea saaneiden toimintojen jatkuvuus. Avustusta hakeneista järjestöistä 62
oli saanut kunnalta tai kuntayhtymältä avustusta toimintaansa vuonna 2022.

Myönnetty avustusmäärä on noin 894 000 euroa. Kaikkiaan hakuaikana saatiin yhteensä 110
hakemusta ja haettujen avustusten määrä oli 1 737 570 euroa. Määräaikaan mennessä tulleet
toiminta-avustushakemukset sisälsivät jo syksyllä 2022 aluehallituksen myöntämät avustukset
STEA:n rahoittamille järjestöille.

 

 

 

Ahdistuneisuushäiriöiden ja
neuropsykiatristen häiriöiden hoito- ja
palveluketjut kommentoitavana
Keski-Suomen hyvinvointialueella on työstetty uusia mielenterveyden hoito- ja palveluketjuja
syksystä 2022. Mielenterveyden hoito- ja palveluketjuja on yhteensä kahdeksan, joista
ahdistuneisuushäiriöiden sekä neuropsykiatristen häiriöiden hoito- ja palveluketjujen luonnokset
ovat nyt kommentoitavana. Ketjut on tarkoitettu hyvinvointialueelle asiakkaan ja ammattilaisen
käyttöön.

Toivomme kommentteja kaikilta ammattilaisilta, joiden työhön teemat liittyvät. Luonnokset ovat
luettavissa (Trubal-ohjelmalla) hyvinvointialueen verkkosivuilla:

⚈ Ahdistuneisuushäiriöt, hoito- ja palveluketju (luonnos)
⚈ Neuropsykiatriset häiriöt, hoito- ja palveluketju (luonnos)

Kommentointi tapahtuu Hoito- ja palveluketju palautteet  -nimisellä Padlet-alustalla. Toivomme
kommentteja kehitysehdotuksista, virheistä ja puutteista 17.2.2023 mennessä .

 

https://hyvaks.fi/uutiset/jarjestoille-toiminta-avustuksina-894-000-euroa
https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%253A%252F%252Fhyvaks.fi%252Fahdistuneisuushairiot-hoito-ja-palveluketju-luonnos&data=05%257C01%257Cjani.a.korpela%2540hyvaks.fi%257C65b7dc40b5be49f61c0208daf88707dd%257Ce1105d2e0bbf40ae8d8e26a848f42161%257C0%257C0%257C638095556070236018%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%253D%257C3000%257C%257C%257C&sdata=CTCLChlQuJl1RakadD4e4YxVpp7QlnnOKtogUjJNOs8%253D&reserved=0
https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%253A%252F%252Fhyvaks.fi%252Fneuropsykiatriset-hairiot-hoito-ja-palveluketju-luonnos&data=05%257C01%257Cjani.a.korpela%2540hyvaks.fi%257C65b7dc40b5be49f61c0208daf88707dd%257Ce1105d2e0bbf40ae8d8e26a848f42161%257C0%257C0%257C638095556070236018%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%253D%257C3000%257C%257C%257C&sdata=mEwrbyHBEucbJKJwo7gMa69789FiKDIgKSsNmeXlYRA%253D&reserved=0
https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%253A%252F%252Fpadlet.com%252Fsavonen14%252F8psd0qq482pmxb3h&data=05%257C01%257Cjani.a.korpela%2540hyvaks.fi%257C65b7dc40b5be49f61c0208daf88707dd%257Ce1105d2e0bbf40ae8d8e26a848f42161%257C0%257C0%257C638095556070236018%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%253D%257C3000%257C%257C%257C&sdata=Z6wZWkoNTyIf%252FjrcXUFRb%252F7t0fV1jMxbGkSZdoN2nXA%253D&reserved=0


 
 

Tiedotetarjotin
19.1.2023: Lapsiperheiden kotipalvelun
myöntämisperusteet ja maksut yhtenäistyvät

19.1.2023: Omaolo- palvelun käyttö laajenee
Keski-Suomen hyvinvointialueella

17.1.2023: Lastenpsykiatrian intensiivisen
hoidon perheyksikön (LIPSY) toiminta on käynnistynyt Keski-Suomen hyvinvointialueella

11.1.2023: Keski-Suomen hyvinvointialueen perheneuvolat tarjoavat palvelua uusin aluejaoin

11.1.2023: Palliatiivisen keskuksen toiminta käynnistynyt

4.1.2023: Huoleen tukea -vertaisryhmä itsetuhoisten läheisille

 

Kaikki tapahtumat

 

Tapahtumat

Mikä pännii? -tilaisuus Jämsässä 6.2. klo 13–15

• Pänniikö sinua jokin Jämsässä? Tule kertomaan Jämsän kuulumisista Emppis ry:n tiloihin.
Ei ole väliä, ärsyttääkö sinua pieni tai suuri asia, me kuuntelemme ja viemme huolesi
eteenpäin. Tapahtuma on suunnattu erityisesti Jämsän alueen asukkaille. Lue lisää
tilaisuudesta verkkosivuillamme.
  

Vakava sairaus koskettaa myös läheisiä -webinaari 8.2.
klo 13–15

• Webinaari Keski-Suomessa työskenteleville sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille vakavasti
sairastuneiden potilaiden sekä heidän läheistensä kohtaamisesta. Webinaariin ei tarvitse
ilmoittautua. Lue lisää verkkosivuillamme.
  

Ruokakasvatuksen teemapäivä 9.2. klo 13–15

• Ruokakasvatuksen valtakunnallinen teemapäivä kokoaa eri alojen ammattilaiset
oivaltamaan, innostumaan ja keskustelemaan ruokakasvatuksesta. Osana teemapäivää
järjestetään Keski-Suomen virtuaalityöpaja klo 14.30–16.00, jossa jaetaan kokemuksia ja
saadaan käytännön vinkkejä muilta ammattilaisilta. Ilmoittaudu työpajaan 3.2. mennessä.
Lue lisää verkkosivuillamme.

 

 

https://hyvaks.fi/uutiset/lapsiperheiden-kotipalvelun-myontamisperusteet-ja-maksut-yhtenaistyvat
https://hyvaks.fi/uutiset/omaolo-palvelun-kaytto-laajenee-keski-suomen-hyvinvointialueella
http://hyvaks.fi/uutiset/lastenpsykiatrian-intensiivisen-hoidon-perheyksikon-lipsy-toiminta-on-kaynnistynyt-keski
https://hyvaks.fi/uutiset/keski-suomen-hyvinvointialueen-perheneuvolat-tarjoavat-palvelua-uusin-aluejaoin
https://hyvaks.fi/uutiset/palliatiivisen-keskuksen-toiminta-kaynnistynyt
https://hyvaks.fi/uutiset/huoleen-tukea-vertaisryhma-itsetuhoisten-laheisille
https://hyvaks.fi/tapahtumat/mika-pannii-tilaisuus-jamsassa
https://hyvaks.fi/tapahtumat/vakava-sairaus-koskettaa-myos-laheisia-webinaari
https://hyvaks.fi/tapahtumat/ruokakasvatuksen-teemapaiva
https://hyvaks.fi/tapahtumat


 

Palveluiden kehittämishankkeet

 

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

 

 

Lue lisää

 

Tukea
vanhemmuuteen -
ryhmä
yläkouluikäisten
vanhemmille alkaa
helmikuussa

Oletko huolissasi nuorestasi? Tuntuvatko arki ja jaksaminen nuoren kanssa haastavalta?
Pohdituttaako sinua jokin murrosikään liittyvä kysymys? Tule mukaan helmikuussa alkavaan
maksuttomaan yläkouluikäisten nuorten vanhemmille tarkoitettuun etäryhmään.

 

 

Lue lisää

 

Aivoterveyttä
ikääntyville –
maksuton
etävalmennusryhmä
65 vuotta täyttäneille
Kaipaatko tukea elämäntapojen

muutokseen? Haluatko tietää enemmän aivoterveydestäsi ja oppia huolehtimaan paremmin
aivoistasi? Tule mukaan maaliskuussa alkavaan maksuttomaan Aivoterveyttä ikääntyville -
etävalmennusryhmään! 
 

 

Lue lisää

 

Ikääntyneiden
hyvinvointia tukevat
seniori-infot
käynnistyvät
helmikuussa
Seniori-infot jalkautuvat keväällä Joutsaan,
Kannonkoskelle, Keuruulle ja Laukaaseen.

Poikkea seniori-infoille kuulemaan vinkkejä Keski-Suomen hyvinvointialueen tarjoamista
ikääntyneiden hyvinvointia ja terveyttä edistävistä palveluista.

 

 

https://hyvaks.fi/uutiset/tukea-vanhemmuuteen-ryhma-ylakouluikaisten-vanhemmille-alkaa-helmikuussa
https://hyvaks.fi/uutiset/aivoterveytta-ikaantyville-maksuton-etavalmennusryhma-65-vuotta-tayttaneille-0
https://hyvaks.fi/uutiset/ikaantyneiden-hyvinvointia-tukevat-seniori-infot-kaynnistyvat-helmikuussa


 

 

Seuraa somessa!
Keski-Suomen hyvinvointialueen löydät myös somesta.

Seuraa tilejämme ja osallistu keskusteluun!

 

      

Osoitelähde: Henkilöstörekisteri
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