
 

  

Uutiskirje järjestöt 9/2021 
 

Tuemme Keski-Suomen kuntia sekä niiden keskinäistä yhteistyötä sote-palveluiden järjestämisessä ja tuotta-
misessa. Kehittämiskohteemme ovat valikoituneet Keski-Suomen kuntien tarpeista ja lähtökohdista, kärkenä 

sote-palveluiden digitalisointi. 
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Uutiskirjeessä aiheina: 
• Uudet verkkosivut avoinna
• Järjestöfoorumit
• Osallisuuden ja järjestöyhteistyön mallien työstäminen jatkuu työpajoissa
• Maakunnallisen osallisuusfoorumin kuulumisia elokuulta
• OmaKS.fi-palvelussa ajankohtaista
• Keski-Suomen hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin

kokoon-tui 16.9.2021

• Blogissa ajankohtaista

1. Uudet verkkosivut avoinna

Keski-Suomen sote-uudistuksen hankkeet löytyvät jatkossa verkosta osoitteessa 
www.hyvaks.fi. Verkkosivuilta löydät uutiset, tapahtumat, blogikirjoitukset sekä tietoa 
hankkeidemme tavoitteista, painopisteistä ja tuloksista. Verkkosivun nimi koostuu kah-
desta lyhenteestä: Hyva tulee hyvinvointialueesta ja KS on meidän keskisuomalaisten 
tuttu lyhenne Keski-Suomesta. Järjestöjen sivun löydät osoitteesta hyvaks.fi/järjestöt.  

Somekanavissamme kerromme tuttuun tapaan hankkeiden etenemisestä ja työn 
tuloksista, tapahtumista ja foorumeista, OmaKS.fi:n, Keski-Suomen digitaalisen 
sosiaali- ja terveyskeskuksen palveluista, osallistamme sidosryhmiä mukaan uu-
distyöhön, huomioimme hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden teemat sekä 
nostamme sidosryhmiemme julkaisuja uudistustyöhön liittyvissä asioissa. 

Uusilla verkkosivuilla sekä somekanavissa viestitään sekä hankkeidemme etene-
misestä että Keski-Suomen hyvinvointialueen valmistelusta. 

Somekanavamme päivitetyt osoitteet: 
Facebook: @hyvinvointialueks 
Twitter: @hyvaks 
Instagram: @hyvinvointialueks 

Voit käyttää aihetunnisteitamme Keski-Suomen sote-uudistuksen hankkeisiin liit-
tyvissä julkaisuissanne: #hyväarkikaikille #soteuudistuskeskisuomi 

2. Järjestöfoorumit

Järjestöfoorumeissa te keskisuomalaiset järjestöt pääsette kuulemaan hyvin-
vointialueen valmistelun tilanteen sekä evästämään valmistelua teitä koskevissa 
kysymyksissä. 

Järjestöfoorumien ajankohdat ovat: 

• to 23.9. klo 15−17

http://www.hyvaks.fi/
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fhyvinvointialueks&data=04%7C01%7C%7C8aba70711ae94a8c3aac08d9790dbc60%7Cfc34d05ca2f24ac289c5b44f3a9f451c%7C0%7C0%7C637673922237589345%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=fOy4Au7UjjtDRfEa9JWrG%2FmgPp7A2sUq0gcpAZ9QrBM%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fhyvaks&data=04%7C01%7C%7C8aba70711ae94a8c3aac08d9790dbc60%7Cfc34d05ca2f24ac289c5b44f3a9f451c%7C0%7C0%7C637673922237589345%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=SGcn9JtZsBd561JQrlc9BS68RJDERZx%2Bgcu59LVwJ8w%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fhyvinvointialueks%2F&data=04%7C01%7C%7C8aba70711ae94a8c3aac08d9790dbc60%7Cfc34d05ca2f24ac289c5b44f3a9f451c%7C0%7C0%7C637673922237599303%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=1LPv8V5YELr0icFMWlv21DAc5IMPD%2FYLMfLVGCipMHs%3D&reserved=0
koponesa20
Alleviivaus
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• to 28.10. klo 15−17
• to 25.11. klo 15−17

Syyskuun järjestöfoorumi järjestetään Teams-etäyhteyksin. Lokakuun ja marras-
kuun foorumeiden osalta käytännön toteutuksesta tiedotetaan lähempänä ta-
pahtumia. Kaikkia foorumeita on mahdollisuus seurata etäyhteyksin. 

Ilmoittaudu 23.9. foorumiin lomakkeella ke 22.9. mennessä. Tapahtuman linkki lä-
hetetään sinulle sähköpostitse tapahtumapäivänä. 

Lue lisää: Järjestöfoorumit syksyllä 2021 

3. Osallisuuden ja järjestöyhteistyön toimintamallien työstäminen
jatkuu työpajoissa

Kiitos kaikille Osallisuuden ja järjestöyhteistyön malleja kommentoineille! 

Keski-Suomen osallisuuden ja järjestöyhteistyön toimintamallien työstäminen jat-
kuu kolmen työpajan sarjalla. Työpajat ovat avoimia kaikille teemasta kiinnostu-
neille –esimerkiksi alueen asukkaille, järjestöjen edustajille, soteammattilaisille ja 
luottamustoimissa toimiville.  

Työpajat: 

• to 30.9. 14-16 Osallisuus
• ti 12.10. 14-16 Järjestöyhteistyö
• ti 26.10. 17-19 Osallisuus ja järjestöyhteistyö

Mikäli haluatte järjestää vastaavan työpajan esimerkiksi oman järjestönne jäsenis-
tölle olemalla yhteydessä Arto Lampilaan (yhteystiedot alla) saatte työpajoissa 
käytettävän materiaalipaketin ja ohjeistukset tuotosten toimittamiseen.  

Ilmoittaudu työpajoihin lomakkeella. 

Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan: Osallisuuden ja järjestöyhteistyön toimintamal-
lien työstäminen jatkuu työpajoissa   

4. Maakunnallisen osallisuusfoorumin kuulumisia

Maakunnallinen osallisuusfoorumi kokoontui ma 23.8. tutulla teemalla osallisuu-
den ja järjestöyhteistyön toimintamallien parissa noin 40 hengen joukolla. 

- Päivän tavoitteena oli tarjota tila Keski-Suomen osallisuuden ja järjestöyhteis-
työn mallien ympärillä käytävään keskusteluun sekä kerätä palautetta ja

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=XNA0_PKiwkqJxbRPOp9FHHGlmn0Ek2pMuREE3enLXg1UNDEzMTMxWVY0MjNaVUpIUDNDSE5BWUEwSy4u
https://hyvaks.fi/uutiset/jarjestofoorumit-syksylla-2021
https://hyvaks.fi/tapahtumat/tyopaja-osallisuus
https://hyvaks.fi/tapahtumat/tyopaja-jarjestoyhteistyo
https://hyvaks.fi/tapahtumat/tyopaja-osallisuus-ja-jarjestoyhteistyo
https://forms.office.com/r/5K26QaG3bU%C2%A0
https://hyvaks.fi/uutiset/osallisuuden-ja-jarjestoyhteistyon-toimintamallien-tyostaminen-jatkuu-tyopajoissa
https://hyvaks.fi/uutiset/osallisuuden-ja-jarjestoyhteistyon-toimintamallien-tyostaminen-jatkuu-tyopajoissa
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kommentteja jatkotyöskentelyä varten. Erityisen ilahduttavaa oli se, että fooru-
missa oli mukana osaava ja monipuolinen joukko järjestötoimijoita sekä sivistys-, 
sosiaali- ja terveyspalveluiden ammattilaisia eri puolilta Keski-Suomea, kertoo 
projektipäällikkömme Arto Lampila. 

Seuraava osallisuusfoorumi järjestetään marraskuussa. 

Lue lisää: Keski-Suomen osallisuusfoorumi edisti osallisuus- ja järjestäyhteistyön 
malleja, 25.8.2021  

5. OmaKS.fi-palvelussa ajankohtaista

OmaKS.fi-palvelu, Keski-Suomen digitaalinen sosiaali- ja terveyskeskus on rikko-
nut kävijäennätyksiä lähes viikoittain. Palvelun markkinointia Keski-Suomen alu-
eella on tehostettu esimerkiksi Sanomalehti Keskisuomalaisen verkkosivubanne-
rin, Radio Keskisuomalaisen radiomainonnan sekä Jyväskylän paikallisliikenteen 
mainosteippausten muodossa. Jyväskylän terveydenhuollon puhelinpalveluiden 
takaisinsoitot ovat viime viikkoina ruuhkautuneet pahasti. Vastaajaviesti ohjaa 
asiakkaita asioimaan kiireettömissä tapauksissa OmaKS:ssä, joka on osaltaan li-
sännyt kävijöitä. 

OmaKS on laajentamassa palveluitaan lasten, nuorten ja perheiden palvelukoko-
naisuuden osalta vuoden 2022 alussa. Lasten, nuorten ja perheiden OmaKS-pal-
veluun on tulossa omahoito-, yhteydenotto- ja etävastaanottokanavia.  

Projektipäällikkömme Sari Nurmivaara kirjoittaa Sosiaali- ja terveysministeriön 
kolumnissa OmaKS-palvelusta. Tarvitseeko asiakas sote-asioinnissa ammatti-
laista? Korvaako digitaalisuus kivijalan? Onko digitaalisuus etäpalvelua vai itse 
asiassa lähipalvelua? Lisäksi Nurmivaara paljastaa OmaKS.fi-palvelun asiakaspa-
lautteiden tämänhetkisen keskiarvon. Lue kirjoitus soteuudistus.fi-sivulta. 

Rakennamme OmaKS.fi-palvelua järjestöjen ääntä sekä tarpeita kuunnellen.  
Vielä ehdit antaa palautetta nimettömästi lomakkeella tai OmaKS.fi:n palaute -si-
vulla.  

Lisätietoja: 

• Tiina Koponen, ohjelmapäällikkö, tiina.koponen(at)jyvaskyla.fi
• Iiro Vuori, verkkoviestinnän asiantuntija, iiro.vuori(at)jyvaskyla.fi

https://hyvaks.fi/uutiset/keski-suomen-osallisuusfoorumi-edisti-osallisuus-ja-jarjestoyhteistyon-malleja
https://hyvaks.fi/uutiset/keski-suomen-osallisuusfoorumi-edisti-osallisuus-ja-jarjestoyhteistyon-malleja
https://omaks.fi/
https://soteuudistus.fi/-/digiloikka-keski-suomen-sote-palveluissa-palvelua-kotisohvalle-24-7
https://omaks.fi/
https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/dee0e4c5-45df-47a1-9fbf-e7a8109954c7?displayId=Fin2318853
https://omaks.fi/palaute
https://omaks.fi/palaute
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6. Keski-Suomen hyvinvointialuetta valmisteleva väliaikainen val-
mistelutoimielin kokoontui 16.9.2021

Keski-Suomen hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin kokoontui 16.9. 
kolmanteen kokoukseensa. Kokouksessa asetettiin muun muassa valmistelun 
poliittinen seurantaryhmä sekä hyväksyttiin kuluvan vuoden talousarvio. Seu-
raava tapaaminen on to 30.9.2021. 

Hyvinvointialueen valmistelun verkkosivuille kootaan laajalti tietoa henkilöstölle, 
asukkaille, järjestöille, päättäjille, medialle sekä muille sidosryhmille hyvinvointi-
alueen valmistelun etenemisestä sekä mahdollisuuksista vaikuttaa uudistustyö-
hön. 

Lue kokoustiedote 16.9.2021: Keski-Suomen hyvinvointialueen väliaikainen valmis-
telutoimielin asetti kokouksessaan valmistelun poliittisen seurantaryhmä, 
16.9.2021 

7. Blogissa ajankohtaista

Blogissamme visioidaan, miltä tulevaisuuden sosiaali- ja terveydenhuollon palve-
lut näyttävät Keski-Suomessa. Kirjoittajilta toivotaan omia näkemyksien ja mieli-
piteiden esille tuomista.  

Viimeisimmät blogipostaukset 

Hankejohtajamme Mikael Palola kirjoittaa blogissamme hyvinvointialueen val-
mistelusta ja erityisesti kuntien sekä niiden henkilöstön ratkaisevasta roolista val-
mistelussa. Hyvinvointialue syntyy kunnissa, 17.9.2021 

Projektipäällikkömme Riitta Hjelt sekä Jyväskylän kaupungin valvontakoordi-
naattori Ansa Leinonen kirjoittavat lastensuojelun ammatillisten perhekotien val-
vonnasta. Valvonnalla tuetaan yksikäitä tuottamaan yhteneväisiä sosiaali-ja ter-
veyspalveluita, 30.8.2021  

Keski-Suomen hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen puheen-
johtaja Kati Kallimo kirjoittaa tunnelmistaan sote-uudistuksen vihdoin men-
tyä maaliin. Sote tuli sittenkin!, 16.8.2021 

8. Seuraava uutiskirje

Seuraava uutiskirje ilmestyy viikolla 41. 

https://hyvaks.fi/
https://hyvaks.fi/uutiset/keski-suomen-hyvinvointialueen-valiaikainen-valmistelutoimielin-asetti-kokouksessaan
https://hyvaks.fi/uutiset/keski-suomen-hyvinvointialueen-valiaikainen-valmistelutoimielin-asetti-kokouksessaan
https://hyvaks.fi/uutiset/keski-suomen-hyvinvointialueen-valiaikainen-valmistelutoimielin-asetti-kokouksessaan
https://www.jyvaskyla.fi/blogit/keski-suomen-sote-uudistus
https://hyvaks.fi/blogikirjoitukset/hyvinvointialue-syntyy-kunnissa,%20a
https://www.jyvaskyla.fi/blogit/keski-suomen-sote-uudistus/valvonnalla-tuetaan-yksikoita-tuottamaan-yhtenevaisia-sosiaali-ja
https://www.jyvaskyla.fi/blogit/keski-suomen-sote-uudistus/valvonnalla-tuetaan-yksikoita-tuottamaan-yhtenevaisia-sosiaali-ja
https://www.jyvaskyla.fi/blogit/keski-suomen-sote-uudistus/sote-tuli-sittenkin
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Keski-Suomen sote-uudistus 
Ailakinkatu 17, 1. krs 
40100 Jyväskylä 
Keski-Suomen.sote@jyvaskyla.fi 
www.hyvaks.fi 

 Hyvinvointi. Terveys. Hyvä arki. 

 

Facebook: @hyvinvointialueks 
Twitter: @hyvaks 
Instagram: @hyvinvointialueks 
 
#hyväarkikaikille #soteuudistuskeskisuomi  

 
 

mailto:Keski-Suomen.sote@jyvaskyla.fi
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.hyvaks.fi%2F&data=04%7C01%7C%7C8aba70711ae94a8c3aac08d9790dbc60%7Cfc34d05ca2f24ac289c5b44f3a9f451c%7C0%7C0%7C637673922237589345%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=P6mrk%2BeFRE3LkyFo%2BaWa8po9Qpv9DgaxAfTWkfcDuuM%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fhyvinvointialueks&data=04%7C01%7C%7C8aba70711ae94a8c3aac08d9790dbc60%7Cfc34d05ca2f24ac289c5b44f3a9f451c%7C0%7C0%7C637673922237589345%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=fOy4Au7UjjtDRfEa9JWrG%2FmgPp7A2sUq0gcpAZ9QrBM%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fhyvaks&data=04%7C01%7C%7C8aba70711ae94a8c3aac08d9790dbc60%7Cfc34d05ca2f24ac289c5b44f3a9f451c%7C0%7C0%7C637673922237589345%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=SGcn9JtZsBd561JQrlc9BS68RJDERZx%2Bgcu59LVwJ8w%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fhyvinvointialueks%2F&data=04%7C01%7C%7C8aba70711ae94a8c3aac08d9790dbc60%7Cfc34d05ca2f24ac289c5b44f3a9f451c%7C0%7C0%7C637673922237599303%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=1LPv8V5YELr0icFMWlv21DAc5IMPD%2FYLMfLVGCipMHs%3D&reserved=0



