
Uutiskirje johto lokakuu/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: 
- Ensihoidon saattohoitoprotokolla pilotti käynnistyy
- Vastaa kyselyyn ja vaikuta ravitsemusterapiapalveluihin
- Työkalu viestintään: Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden teemojen 

vuosikello

- OmaKS.fi-palvelussa ajankohtaista
- Syksyn tilaisuudet, koulutukset ja seminaarit
- Keski-Suomen hyvinvointialueella ajankohtaista
- Viimeisimmät blogikirjoitukset
- Verkkosivut ja somekanavat

1. Ensihoidon saattohoitoprotokolla pilotti käynnistyy

Palliatiivisen hoidon ja saattohoidon kehittämisen keskeisenä tavoitteena on var-
mistaa keskisuomalaisille laadukkaat elämän loppuvaiheen palvelut asuinpai-
kasta riippumatta.    

-Elämän loppuvaiheen hyvään hoitoon kuuluu se, että kaikkia turhia tutkimuksia,
hoitoja sekä siirtoja vältetään ja tämän haluamme jatkossa Keski-Suomessa hoi-
taa nykyistä paremmin myös kotisaattohoidossa olevien kohdalla, kertoo projekti-
päällikkö Mari Rantamäki hankkeistamme.

Lue lisää: Ensihoidon saattohoitoprotokollan pilotointi käynnistyy marraskuussa 

2. 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 

3. Työkalu viestintään: Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden
tapahtumien ja teemojen vuosikello

Uusi sähköinen työkalu on suunniteltu keskisuomaisille viestijöille helpottamaan 
viestinnän suunnittelua ja toteutusta hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden 
teemoissa, myös teidän organisaatioiden viestijöitä on ohjeistettu vuosikelloon 
käyttöön Keski-Suomen sote- ja kuntaviestijöiden tapaamisessa ti 12.10.2021. 

https://hyvaks.fi/uutiset/tiedote-ensihoidon-saattohoitoprotokollan-pilotointi-kaynnistyy
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
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Vuosikelloon on kerätty muun muassa ruokavalion, liikunnan ja levon teemoja 
sekä elämäntapoihin, erilaisiin sairauksiin sekä arkeen liittyviä aiheita. 

-Esimerkiksi helmikuun 112-päivänä kerrotaan paloturvallisuudesta, maaliskuun
Allergia-viikolla jaetaan allergia-tietoa, toukokuussa Maailman tupakaton -päi-
vänä kannustetaan tupakoinnin lopettamiseen sekä lokakuussa, Maailman mie-
lenterveys -päivänä, nostamme esiin mielenhyvinvointiin liittyviä teemoja, kertoo
hankkeidemme projektipäällikkö Nina Peränen.

Lue lisää ja ota vuosikello käyttöön: 
- Keskisuomalaisten hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta tuetaan viestin-

nällä, 29.9.2021
- Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden vuosikello

4. OmaKS.fi-palvelu

OmaKS on laajentamassa palveluitaan lasten, nuorten ja perheiden palvelukoko-
naisuuden osalta vuoden 2022 alussa. OmaKS Perheelle ja OmaKS Nuorelle -si-
vuille on tulossa omahoito-, yhteydenotto- ja etävastaanottokanavia.  

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 

5. Syksyn tilaisuudet, koulutukset ja seminaarit

• RAI-tiedon hyödyntäminen asiakkaan kohtaamisessa -tilaisuus 21.10.2021
klo 13.00-15.30. Tervetuloa lääkäreille ja johdolle suunnattuun tilaisuuteen,
jossa kuulet ja hyödynnät arvostettujen asiantuntijoiden käytännön koke-
muksia RAI-järjestelmän käytöstä asiakkaan kohtaamisessa. Lisätietoa: RAI-
tiedon hyödyntäminen asiakkaan kohtaamisessa

• Osallisuuden ja järjestöyhteistyönmallien työpaja ti 26.10. klo 17–19.
Keski-Suomen osallisuuden ja järjestöyhteistyön toimintamallien työstämi-
nen jatkuu kolmannessa työpajassa. Työpajat ovat avoimia kaikille kiinnos-
tuneille: asukkaille, järjestöjen edustajille, ammattilaisille ja

https://hyvaks.fi/uutiset/keskisuomalaisten-hyvinvointia-terveytta-ja-turvallisuutta-tuetaan-viestinnalla
https://hyvaks.fi/uutiset/keskisuomalaisten-hyvinvointia-terveytta-ja-turvallisuutta-tuetaan-viestinnalla
https://hyvaks.fi/sites/default/files/2021-09/Hyvinvointi_terveys_turvallisuus_vuosikello.pdf
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://hyvaks.fi/tapahtumat/rai-tiedon-hyodyntaminen-asiakkaan-kohtaamisessa
https://hyvaks.fi/tapahtumat/rai-tiedon-hyodyntaminen-asiakkaan-kohtaamisessa
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luottamustoimissa toimiville.  Työpajat toteutetaan etätoteutuksina Team-
sia hyödyntäen. Ilmoittautuminen: Työpaja osallisuus- ja järjestöyhteistyö  

• Yrittäjäfoorumi – kohti Keski-Suomen hyvinvointialuetta to 28.10. klo
16.30-18.00. Syksyn toisen Yrittäjäfoorumin teemana on hyvinvointialueen
strategian valmistelu. Asiantuntijana paikalla on mm. Keski-Suomen hyvin-
vointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen 2. varapuheenjohtaja Tuija
Koivisto. Lue lisää ja ilmoittautuminen: Lue lisää: Yrittäjäfoorumi – kohti
Keski-Suomen hyvinvointialuetta

• Lapset puheeksi -toimintamalli osana yhteisövaikuttavuutta -webinaari
to 4.11. klo 12.30 - 16.00. Lapset, nuoret ja perheet tarvitsevat nyt tukea. Lap-
set puheeksi -toimintamalli on yksi keino vastata lasten, nuorten ja perhei-
den tuen tarpeeseen. Malli tukee vanhemmuutta sekä lasten hyvinvointia
ja kehitystä. Tervetuloa kuulemaan miten hyödynnät toimintamallia
omassa työssäsi,. Lue lisää ja ilmoittautuminen: Lapset puheeksi -toiminta-
malli osana yhteisövaikuttavuutta -webinaari

• Keski-Suomen Osallisuusfoorumi ti 23.11. 13–16. Osallisuusfoorumissa kuul-
laan hyvinvointialueen valmistelun kuulumiset osallisuuden näkökulmasta
sekä keskustellaan asukas ja asiakasosallisuudesta Keski-Suomen kunnissa
ja hyvinvointialueella. Ilmoittautuminen: Keski-Suomen osallisuusfoorumi

6. Keski-Suomen hyvinvointialueen valmistelun ajankohtaista

Keski-Suomen hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin kokoontui 30.9. 
neljänteen kokoukseensa, aiheina muun muassa Tulevaisuuden sosiaali- ja ter-
veyskeskus -ohjelman täydennyshaku ja viestintä. Lue kokoustiedote 30.9.2021. 

Käynnistyneissä esihenkilöinfoissa kerrotaan hyvinvointialueen valmistelun tilan-
teesta ja käydään läpi työyhteisöissä nousseita kysymyksiä. Seuraavat tilaisuudet 
ovat esihenkilöinfo pe 29.10. ja esihenkilöinfo pe 26.11. Tilaisuudet järjestetään 
Teamsilla, joiden linkit on lähetetty esihenkilöille. Tilaisuudet tallennetaan.  

Seuraavat Kuntajohdon keskustelutilaisuudet järjestetään torstaisin klo 8-9. Tule-
vat tilaisuudet ja teemat: 
to 21.10. teemana talous ja omaisuus  
to 28.10. teemana toimitilat ja vuokrasopimukset 
to 4.11. teemana tukipalvelut  

Ensimmäinen hyvinvointialueen henkilöstön uutiskirje julkaistaan ke 27.10. Henki-
löstölle suunnattuja videotervehdyksiä julkaistaan viikolta 44 alkaen, ja ne julkais-
taan hyvaks.fi/henkilöstö -sivulla. 

https://hyvaks.fi/tapahtumat/tyopaja-osallisuus-ja-jarjestoyhteistyo
https://hyvaks.fi/tapahtumat/yrittajafoorumi-kohti-keski-suomen-hyvinvointialuetta-0
https://hyvaks.fi/tapahtumat/yrittajafoorumi-kohti-keski-suomen-hyvinvointialuetta-0
https://hyvaks.fi/tapahtumat/lapset-puheeksi-toimintamalli-osana-yhteisovaikuttavuutta-webinaari
https://hyvaks.fi/tapahtumat/lapset-puheeksi-toimintamalli-osana-yhteisovaikuttavuutta-webinaari
https://hyvaks.fi/tapahtumat/keski-suomen-osallisuusfoorumi
Keski-Suomen%20hyvinvointialueen%20väliaikaisen%20valmistelutoimielimen%20kokouksessa-kasiteltiin
https://hyvaks.fi/tapahtumat/keski-suomen-hyvinvointialueen-esihenkiloinfo-0
https://hyvaks.fi/tapahtumat/keski-suomen-hyvinvointialueen-esihenkiloinfo-0
https://hyvaks.fi/tapahtumat/kuntajohdon-keskustelutilaisuus-teemana-talous-ja-omaisuus
https://hyvaks.fi/tapahtumat/kuntajohdon-keskustelutilaisuus-teemana-toimitilat-ja-vuokrasopimukset
https://hyvaks.fi/tapahtumat/kuntajohdon-keskustelutilaisuus-teemana-tukipalvelut
https://hyvaks.fi/henkilosto
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Hyvinvointialueen valmistelussa on käynnistynyt hyvinvointialueelle siirtyvän sosi-
aali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen toimintaan liittyvän tietopohjan 
koonti. Lue lisää uutisesta. 

Keski-Suomen hyvinvointialue rekrytoi lakiasioiden, hallinnon, HR:n, ICT:n ja vies-
tinnän ammattilaisia.  Avoimet tehtävät hyvaks.fi/rekrytointi. 

7. Blogin viimeisimmät kirjoitukset

HyvaKS-blogissa visioidaan, miltä tulevaisuuden sosiaali- ja terveydenhuollon 
sekä pelastustoimen palvelut näyttävät Keski-Suomessa. Viimeisimmät kirjoituk-
set: 

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmassa lasten, nuorten ja perheiden 
kokonaisuuden projektipäällikkönä työskentelevä Hanna Hämäläinen kirjoittaa 
Keski-Suomen perhekeskustoiminnan kehittämisestä. Keski-Suomen perhekes-
kustoimintaa edistetään suurella sydämellä, 30.9.2021 

Kohtaaminen on varsinkin tässä ajassa tärkeää niin lapsille, nuorille kuin 
aikuisille. Kirjoittajina: Jenni Tolvanen MIELI Suomen Mielenterveys ry:n Osaava 
vanhemmuus – hanke, Jyrki Saarela Keski-Suomen Liikunta ja Kaisa Koivuniemi 
Likes-tutkimuskeskus, Meijän perhe liikkeellä -hanke Nostattavia kohtaamisia, 
24.9.2021 

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

8. Verkkosivut ja some

Keski-Suomen sote-uudistuksen hankkeet löytyvät jatkossa verkosta osoitteessa 
hyvaks.fi. Verkkosivuilta löydät uutiset, tapahtumat, blogikirjoitukset sekä tietoa 
hankkeidemme tavoitteista, painopisteistä ja tuloksista. Verkkosivun nimi koos-
tuu kahdesta lyhenteestä: Hyva tulee hyvinvointialueesta ja KS on meidän keski-
suomalaisten tuttu lyhenne Keski-Suomesta. 

Kaikki uutiset: hyvaks.fi/uutiset 
Kaikki tapahtumat: hyvaks.fi/tapahtumat 
Kaikki blogikirjoitukset: hyvaks.fi/blogikirjoitukset 

Somekanavat: 
Facebook: @hyvinvointialueks 
Twitter: @hyvaks 

https://hyvaks.fi/uutiset/keski-suomen-hyvinvointialueen-valmistelussa-tarvittavan-tietopohjan-koonti
https://hyvaks.fi/rekrytointi
https://hyvaks.fi/blogikirjoitukset/keski-suomen-perhekeskustoimintaa-edistetaan-suurella-sydamellä
https://hyvaks.fi/blogikirjoitukset/keski-suomen-perhekeskustoimintaa-edistetaan-suurella-sydamellä
https://hyvaks.fi/blogikirjoitukset/nostattavia-kohtaamisia
https://hyvaks.fi/blogikirjoitukset/nostattavia-kohtaamisia
https://hyvaks.fi/blogikirjoitukset/hyvinvointialue-syntyy-kunnissa,%20a
http://www.hyvaks.fi/
https://hyvaks.fi/uutiset
https://hyvaks.fi/tapahtumat
https://hyvaks.fi/blogikirjoitukset
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
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Instagram: @hyvinvointialueks 

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

9. Seuraava uutiskirje

Seuraava uutiskirje ilmestyy viikolla 46. 

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://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
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

