Uutiskirje sote-ammattilaisille 2/2021

Tässä uutiskirjeessä kerromme muun muassa:
• Virtuaalisen sosiaali- ja terveyskeskuksen, omaKS:n, rekrytoinneista
• Maakunnallisesta osallisuusfoorumista
• Yhteistyöstä voimaa mielenterveys- ja päihdeyhdistyksille työpajoista
• Etähoivasta
• Ravitsemusterapeutin hyödyntämisestä
• Lastensuojelun työparimallista
• Maakunnallisesta valvontasuunnitelmasta
• Työaikaseurannan ohjeista ja lomakkeista
• Sote-uudistuksen tilanteesta

1. Virtuaalinen sosiaali- ja terveyskeskus omaKS etsii osaajia
Keski-Suomen virtuaalisen sote-keskuksen rekrytoinnit ovat olleet avoinna, ja osan tehtävien haku jatkuu edelleen! Sairaanhoitajien hakuaika päättyi 19.2., johon saimme paljon
erinomaisia hakemuksia. Haastattelut käydään viikolla 8.
Avoinna olevat tehtävät
• lääkärit, haku päättyy ti 2.3.
• elämäntapaohjaajan, haku päättyy to 4.3.
• sosiaaliohjaajat, haku päättyy ma 22.2.
Tarjoamme ainutlaatuisen mahdollisuuden päästä kehittämään uusia digitaalisia sotepalveluita keskisuomalaisille. Tule osaksi moniammatillista tiimiä, jossa kehität myös
omaa osaamistasi!
Tiimimme teki rekry-videot, jotka löytyvät YouTube-tileiltämme
• Keski-Suomen virtuaalinen sosiaali- ja terveyskeskus etsii osaajia
• Keski-Suomen virtuaalinen sosiaali- ja terveyskeskus etsii lääkäreitä
Lue lisää: Innostu, uudista ja kehity – tule rakentamaan tulevaisuuden sote-palveluita!

2. Kutsu: Maakunnallinen osallisuusfoorumi ma 22.2.
Tule mukaan suunnittelemaan virtuaalisen sosiaali- ja terveyskeskus omaKS:n hyvinvoinnin ja terveyden sivustoa Maakunnalliseen osallisfoorumiin, joka kokoontuu ma 22.2. Tilaisuus on avoin järjestöille, sote-ammattilaisille sekä Keski-Suomen asukkaille. Ilmoittautuminen lomakkeella.
Lue lisää: Maakunnallinen osallisuusfoorumi kokoontuu 22.2.2021

3. Mielenterveys- ja päihdepalveluiden työpajat helmi- ja toukokuussa
Keski-Suomen sote-uudistus ja Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen (Koske)
koordinoima Meijän mieli -hanke järjestävät yhdessä valtakunnallisten mielenterveys- ja
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päihdejärjestöjen kanssa Yhteistyöstä voimaa mielenterveys- ja päihdeyhdistyksille kaksi
työpajaa: to 25.2. klo 13.00 -16.00 ja ma 24.5. klo 13.00 - 16.00. Työpajoihin ovat tervetulleita
yhdistysten työntekijät, vapaaehtoiset, jäsenet ja kokemusasiantuntijat, viethän sanomaa
eteenpäin omille verkostoillesi.
Lue lisää: Yhteistyöstä voimaa mielenterveys- ja päihdeyhdistyksille -työpajat helmi- ja
toukokuussa

4. Etähoiva
Jyväskylässä, Saarikassa ja Äänekoskella käytössä olevia etähoivan järjestelmiä voidaan
hyödyntää myös muiden kuntien kotihoidossa hankkeidemme ajan. Kunnat voivat halutessaan myös sopia etähoivan tuottamisesta yhteistyössä siten, että esimerkiksi Jyväskylän etähoivaa voidaan tarjota muuramelaisille ja Saarikan palveluja esimerkiksi viitasaarelaisille. Tarkoituksena on kerätä kokemuksia etähoivan toteuttamisesta ja samalla luoda
yhteistä maakunnallista etähoivan toimintamallia. Hankkeeseen on tarkoitus palkata kevään aikana hyvinvointiteknologiakoordinaattori, joka tukee kuntia etähoivan tuottamisessa, sekä kartoittaa muun muassa teknologiaratkaisuja.

5. Ravitsemusterapeutin hyödyntäminen
Tavoitteenamme on ennaltaehkäisevän, ravitsemusterveyttä tukevan työn yhtenäistäminen ja vahvistaminen kuntien eri toimialojen kanssa. Tarjoamme erilaista tukea ja tietoa
elämäntapa- ja ravitsemusohjaukseen, osaksi työntekijöiden työnkuvaa. Elämäntapa- ja
ravitsemusohjauksen vaikuttavuutta haetaan mallintamalla toiminnat ja eri ammattilaisten työ. Sosiaali- ja terveyspalveluiden ravitsemusohjausta vahvistetaan ravitsemusterapian pilotissa, jossa diabeteksen ja lihavuuden hoitoon kohdentuva ravitsemusterapian ja
ryhmäohjauksen etäpalvelut käynnistyvät maaliskuussa 2021. Kuntien hyte-työtä tukeva
alueellinen ravitsemustyöryhmä aloittaa työnsä 18.2.2021.
Lisätietoja: Eeva Nykänen, ravitsemusterapeutti, Keski-Suomen sote-uudistus ja KeskiSuomen sairaanhoitopiiri, eeva.nykanen@ksshp.fi

6. Lastensuojelun työparimalli
Tarjoamme työparitukea lastensuojelun kentälle erityisen vaativiin tilanteisiin koko maakunnan alueelle. Lastensuojelun toimijoiden on mahdollisuus saada myös mentorointia,
ohjausta ja koulutusta oman työnsä tueksi. Tavoitteenamme on lasten ja perheiden sosiaalityön laadun parantaminen, lastensuojelun toimintakäytänteiden sekä palvelusisältöjen kehittäminen ja yhtenäistäminen sekä työskentelyn painopisteen siirtäminen lastensuojelusta sosiaalihuoltolain mukaisiin palveluihin.
Keski-Suomen sote-uudistus -hankkeiden työparimallissa aloittaa 8.3.2021 lastensuojelun erityissosiaalityöntekijä Anu Huovinen, anu.huovinen@jyvaskyla.fi
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Lisätietoja: Katja Salminen-Lahtinen, lastensuojelun erityissosiaalityöntekijä, Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, katja.salminen-lahtinen@koske.fi

7. Maakunnallinen valvontasuunnitelma
Maakunnallisen valvontasuunnitelman tavoitteena on tukea kuntia sosiaali- ja terveyspalveluiden valvonnan toteuttamisessa ja samalla yhtenäistää sosiaali- ja terveydenhuollon
palveluiden valvontaa maakunnan alueella. Maakunnallisen valvontasuunnitelman on tarkoitus helpottaa kuntien työtä ja sen käyttöönotto on vapaaehtoista. Ensimmäisen version on tarkoitus valmistua maaliskuun 2021 loppuun mennessä, jonka jälkeen valvontasuunnitelmaa pilotoidaan eri palveluissa.
Lisätietoja: Riitta Hjelt, projektipäällikkö, Jyväskylän kaupunki, valvontayksikkö, sosiaali- ja
terveyspalvelut, riitta.hjelt(a)jyvaskyla.fi, p. 050 563 8487

8. Työaikaseurannan ohjeet ja lomakkeet 2021
Sote-uudistus -hankkeita toteutetaan sote-ammattilaisten toimesta. Kuntien omarahoitusosuudet kerrytetään Rakenneuudistusta tukevaan alueelliseen valmistelu -hankkeeseen tehtävällä työpanoksella. Tarkempia tietoja saat omalta esimieheltäsi. Kuntanne
omarahoitusosuudet sekä työajanseurannan lomakkeet löytyvät liitetiedostot ja linkit
kohdasta Innokylän sivuiltamme.
Lisätietoa: Sari Kaakkomäki, projektikoordinaattori, Keski-Suomen sote-uudistus,
sari.kaakkomaki@jyvaskyla.fi. p. 050 598 8931

9. Sote-uudistuksen tilanne
Valtakunnallisen sote-uudistuksen käsittely on siirtynyt eduskuntaan joulukuussa 2020 ja
päätöksiä odotetaan kevään 2021 aikana. Hallituksen esityksen mukaiset hyvinvointialueet
perustettaisiin mahdollisimman nopeasti lain astuttua voimaan. Hallitus esittää lain voimaantuloajaksi 1.7.2021.
Kuntien ja kuntayhtymien sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen henkilöstö siirtyisi tehtäviensä mukana kokonaisuudessaan hyvinvointialueiden palvelukseen
1.1.2023. Lue lisää valtakunnallisilta sote-uudistuksen verkkosivuilta.

10. Kirjoita blogiimme
Blogissamme visioidaan, miltä tulevaisuuden sote näyttää eri puolilla Keski-Suomen maakuntaa. Tässä on oiva tilaisuus tuoda organisaatiotanne, aluettanne ja osaamistanne esille.
Kirjoittajilta toivotaan omia näkemyksien ja mielipiteiden esille tuomista.
Lisätietoa: Sanna-Riikka Koponen, sanna-riikka.koponen@jyvaskyla.fi
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11. Somekanavamme
Kerromme Keski-Suomen sote-uudistuksen etenemisestä ja työn tuloksista, tapahtumista ja tilaisuuksista sekä työmme arjesta sosiaalisessa mediassa. Merkitään toisemme
julkaisuihin ja tykätään toisistamme - tule mukaan seuraamaan!
Somekanavamme
Facebook: @keskisuomensoteuudistus
Twitter: @sotekeskisuomi
Instagram: @keskisuomensoteuudistus
Blogi: Keski-Suomen sote-uudistus

Voit käyttää aihetunnisteitamme Keski-Suomen sote-uudistukseen liittyvissä julkaisuissanne: #hyväarkikaikille #soteuudistuskeskisuomi

Yhteistyöterveisin
Keski-Suomen sote-uudistus
Ailakinkatu 17, 1. krs
40100 Jyväskylä
Keski-Suomen.sote@jyvaskyla.fi
jyvaskyla.fi/sote-uudistus
Hyvinvointi. Terveys. Hyvä arki.

Facebook: @keskisuomensoteuudistus, Twitter: @sotekeskisuomi,
Instagram: @keskisuomensoteuudistus
#hyväarkikaikille #soteuudistuskeskisuomi
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