
Uutiskirje sote-ammattilaiset 8/2021 
Tuemme Keski-Suomen kuntia sekä niiden keskinäistä yhteistyötä sote-palveluiden järjestämisessä ja tuottamisessa. Kehittämiskohteemme 

ovat valikoituneet Keski-Suomen kuntien tarpeista ja lähtökohdista, kärkenä sote-palveluiden digitalisointi. 
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Uutiskirjeessä aiheina: 
- Uudet verkkosivumme ovat auki
- Moniammatillinen tiimimalli aloittaa Vaajakosken Sampoharjussa
- Ravitsemuspalvelut – kysely ammattilaisille
- Keski-Suomen hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin 

kokoon-tui kolmanteen kokoukseensa 16.9.

- OmaKS.fi-palvelussa ajankohtaista
- Syksyn tilaisuudet, koulutukset ja seminaarit
- Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelman täydennyshaku käynnissä
- 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. 

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. Moniammatillinen tiimimalli aloittaa Vaajakosken Sampohar-
jussa

Eri ammattilaisten tiiviiseen yhteistyöhön perustuva uusi toimintatapa, moniam-
matillinen tiimimalli, aloittaa toimintansa keskiviikkona 27.10. Vaajakosken Sam-
poharjun terveysasemalla.  

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
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- Ammattilaiset työskentelevät fyysisesti samassa tilassa, jolloin voidaan hyödyn-
tää tiimin osaamista ja pohtia yhdessä hoidon- ja palvelun tarvetta. Näin asiak-
kaan asian hoitaminen saadaan heti aloitettua ja jopa ratkaistua. Mallissa asiak-
kaiden terveyden ja hyvinvoinnin tilaa tarkastellaan monipuolisesti ja totuttua
laajemmin, kertoo projektipäällikkömme Emilia Nygren.

Lue lisää: Vaajakosken Sampoharjun terveysaseman tiimimallista yksilollisempää 
ja vaikuttavampaa hoitoa, 21.9.2021   

3. Vastaa ja vaikuta ravitsemusterapiapalveluihin

Hankkeissamme selvitetään ravitsemusterapiaohjausta tarvitsevia asiakasryhmiä 
ja määriä. Vastaa sähköiseen kyselyyn lomakkeella, joka on avoinna 22.10.2021 
saakka. Kyselyyn vastaaminen vie noin viisi minuuttia. Kiitos ajastasi ja vastauk-
sestasi! 

Lue lisää: Kehitetään ravitsemusterapiapalveluita -Kyselyt ammattilaisille ja asuk-
kaille  

4. Keski-Suomen hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimie-
lin kokoontui 16.9.2021

Keski-Suomen hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin kokoontui tors-
taina 16.9. kolmanteen kokoukseensa. Kokouksessa asetettiin muun muassa val-
mistelun poliittinen seurantaryhmä sekä hyväksyttiin kuluvan vuoden talousarvio. 
Seuraava tapaaminen on to 30.9.2021. Lue kokoustiedote 16.9.2021: Keski-Suomen 
hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin asetti kokouksessaan valmiste-
lun poliittisen seurantaryhmä, 16.9.2021 

Hyvinvointialueen valmistelun verkkosivuille kootaan laajalti tietoa henkilöstölle, 
asukkaille, järjestöille, päättäjille, medialle sekä muille sidosryhmille hyvinvointi-
alueen valmistelun etenemisestä sekä mahdollisuuksista vaikuttaa uudistustyö-
hön. Henkilöstöviestintä käynnistyy pian ja ensimmäinen esihenkilöinfo pidetään 
Teamsillä perjantaina 1.10. 

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 

https://hyvaks.fi/uutiset/vaajakosken-sampoharjun-terveysaseman-tiimimallista-yksilollisempaa-ja-vaikuttavampaa
https://hyvaks.fi/uutiset/vaajakosken-sampoharjun-terveysaseman-tiimimallista-yksilollisempaa-ja-vaikuttavampaa
https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/f7a8a7f0-f3ca-4621-8acb-465f3f4d208f?displayId=Fin2354581
https://hyvaks.fi/uutiset/kehitetaan-ravitsemusterapiapalveluita-kyselyt-ammattilaisille-ja-asukkaille
https://hyvaks.fi/uutiset/kehitetaan-ravitsemusterapiapalveluita-kyselyt-ammattilaisille-ja-asukkaille
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://hyvaks.fi/
https://hyvaks.fi/tapahtumat/esihenkilostoinfo
https://omaks.fi/
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asiakkaita asioimaan kiireettömissä tapauksissa OmaKS:ssä, joka on osaltaan li-
sännyt kävijöitä. 

Helpottaaksemme jatkuvasti kasvavan asiakasmäärän aiheuttamaa kuormitusta 
ammattilaisillemme, teimme chatbotiin pieniä muutoksia tavoitteena lisätä botin 
hoitamien asiakkaiden prosenttiosuutta.  

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. 

Lue lisää: 

• Chatbot Helpottia päivitettiin, anna palautetta, uutinen 17.9.2021

• OmaKS-uutiset

• OmaKS sosiaalisessa mediassa: @omaksfi: Facebook, Instagram, Twitter

Lisätietoja: 

Tiina Koponen, ohjelmapäällikkö, p. 050 311 8075, tiina.koponen(at)jyvaskyla.fi 

6. Syksyn tilaisuudet, koulutukset ja seminaarit

• Toteutamme Lapset puheeksi -menetelmäkoulutusta Keski-Suomen alu-
eella syksyllä 2021. Koulutukseen ovat tervetulleita kuntien sivistys-, sosi-
aali- ja terveystoimessa työskentelevät henkilöt, jotka työssään kohtaavat
lapsiperheitä. Tulossa on myös Lapset puheeksi -seminaari to 4.11. Lue lisää:
Lapset puheeksi -menetelmäkoulutus ja -seminaari

• Syksyn ensimmäisen Yrittäjäfoorumin teemana on hyvinvointialueen val-
mistelu. Asiantuntijoina paikalla ovat Keski-Suomen hyvinvointialueen väli-
aikaisen valmistelutoimielimen puheenjohtaja Kati Kallimo ja Suomen Yrit-
täjien johtaja Harri Jaskari. Lue lisää ja ilmoittautuminen: Yrittajäfoorumi –
Kohti Keski-Suomen hyvinvointialuetta

• Järjestöfoorumeissa keskisuomalaiset järjestöt kuulevat hyvinvointialueen
valmistelun tilanteen sekä pääsevät keskustelemaan järjestöjä

https://soteuudistus.fi/-/digiloikka-keski-suomen-sote-palveluissa-palvelua-kotisohvalle-24-7
https://omaks.fi/uutiset/chatbot-helpottia-paivitettiin-anna-palautetta
https://omaks.fi/uutiset
https://www.facebook.com/omaksfi
https://www.instagram.com/omaksfi/
https://www.twitter.com/omaksfi
https://www.jyvaskyla.fi/uutinen/2021-06-30_lapset-puheeksi-menetelmakoulutus-ja-seminaari-tulevat-syksylla
https://hyvaks.fi/tapahtumat/yrittajafoorumi-kohti-keski-suomen-hyvinvointialuetta
https://hyvaks.fi/tapahtumat/yrittajafoorumi-kohti-keski-suomen-hyvinvointialuetta
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koskettavista kysymyksistä. Ensimmäinen foorumi on to 23.9. Lue lisää: Jär-
jestöfoorumit syksyllä 2021 

• Osallisuuden ja järjestöyhteistyön toimintamallien työstäminen jatkuu
kolmen työpajan sarjalla, jotka ovat avoimia kaikille kiinnostuneille: asuk-
kaille, järjestöjen edustajille, ammattilaisille ja luottamustoimissa toimiville.
Lisätietoa ja ilmoittautuminen: Osallisuuden ja järjestöyhteistyön toiminta-
mallien työstäminen jatkuu työpajoissa

7. Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman täydennys-
haku on käynnissä

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman täydentävä valtionavustus-
haku on käynnissä 16.8.-15.10.2021 välisenä aikana. Täydennyshaussa haetaan ra-
hoitusta vuosille 2022–2023, jolloin täydennetään, syvennetään ja laajennetaan 
vuonna 2020 käynnistettyä hankekekokonaisuutta. Täydentävässä valtionavus-
tushaussa painotetaan erityisesti palveluiden saatavuutta edistäviä toimia perus-
terveydenhuollossa, sosiaalihuollossa, mielenterveyspalveluissa ja monialaisessa 
kuntoutuksessa. Lisäksi hoitoon pääsyn parantaminen ja psykososiaalisten mene-
telmien käyttöönotto kaikille ikäryhmille tulee sisältyä kaikkiin hankkeisiin. 

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman mukaiseen palvelujen kehittä-
miseen tarvittava ja sisältyvä digitaalinen osuus rahoitetaan vuosina 2022–2023 
ICT-muutoksen valtionavustuksella ja Suomen kestävän kasvun elpymisohjelman 
(RFF) rahoituksella. ICT-muutoksen valtionavustushaku on käynnissä ajalla 16.9.-
22.10.2021. Avustus on tarkoitettu välttämättömiin sosiaali- ja terveydenhuollon 
sekä pelastustoimen ICT-muutostöihin ja -hankintoihin. RRF-rahoituksesta ja sen 
kohdentamisesta tiedotetaan vuoden 2021 loppupuolella. 

8. 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 

https://hyvaks.fi/uutiset/jarjestofoorumit-syksylla-2021
https://hyvaks.fi/uutiset/jarjestofoorumit-syksylla-2021
https://hyvaks.fi/uutiset/osallisuuden-ja-jarjestoyhteistyon-toimintamallien-tyostaminen-jatkuu-tyopajoissa
https://hyvaks.fi/uutiset/osallisuuden-ja-jarjestoyhteistyon-toimintamallien-tyostaminen-jatkuu-tyopajoissa
https://www.jyvaskyla.fi/blogit/keski-suomen-sote-uudistus
https://hyvaks.fi/blogikirjoitukset/hyvinvointialue-syntyy-kunnissa,%20a
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valvonnasta. Valvonnalla tuetaan yksikäitä tuottamaan yhteneväisiä sosiaali-ja 
terveyspalveluita, 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 

9. Seuraava uutiskirje

Seuraava uutiskirje ilmestyy viikolla 41. 

Yhteistyöterveisin, 

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 

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
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

