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Perheet ovat valmiita käyttämään digitaalisia 
palveluita

• Palveluohjaukseen ja neuvontaan toivotaan chat-palveluita

• Chat-palveluita toivotaan tietyille kohderyhmille

• Etenkin nuorille tarkoitetut keskustelumahdollisuudet koetaan tarpeelliseksi

• Vertaisryhmät

• Vanhemmat toivovat sähköistä ajanvarausta ja asiointiaikojen peruutusmahdollisuutta eri 
palveluihin

• Perheet ovat halukkaita käyttämään etävastaanottoja, mm.

• Lääkäripalveluita ja sairaanhoitajan vastaanottoja

• Vastaajilla on riittävästi taitoja käyttää digitaalisia palveluita

• Tiedottaminen nousi myös keskeiseksi teemaksi

• Kuntien nettisivuille toivottiin päivitettävän ajankohtaisilla tiedotteilla

• Tiedottamisen selkeys asiakkaan näkökulmasta

• Sähköinen palautejärjestelmä myös toivelistalla

LÄHDE: Kysely keskisuomalaisille huoltajille lasten, nuorten ja perheiden palveluista (4/21; n=2089)



• ”Digitaalisia palveluita lisää ja mahdollisimman helppokäyttöiseksi. 
Tieto löydyttävä helposti parilla klikkauksella ja sisäänkirjautuminen 
mahdollisimman nopeaa ja vaivatonta. Myös asioiminen mobiilin 
kautta mahdollistettava ja optimoitava.”

LÄHDE: Kysely keskisuomalaisille huoltajille lasten, nuorten ja perheiden palveluista 2021.





Mikä OmaKS?

OmaKS on digitaalinen sote-keskus, jossa hoidetaan/palvellaan

o Tällä hetkellä Jyväskylän, Uuraisten ja Hankasalmen sosiaalipalveluiden sekä julkisten 
terveysasemien asiakkaita

o Suunnitelma laajentamiselle olemassa

o Perusterveydenhuollon ja ensisijaisesti sosiaaliohjauksen tarpeessa olevia asiakkaita

o Digitaalisesta asioinnista hyötyviä asiakkaista, joiden hoito tai palvelu ei edellytä fyysistä 
tapaamista 

o Asiakkaita, jotka haluavat asioida digitaalisesti ja heillä on siihen riittävästi osaamista ja 
tarvittava teknologia

 OmaKS on yksi terveysasema Jyväskylän terveysasemien joukossa ja 
sosiaaliohjauksessa pääpaino ohjauksessa, mutta valmiudet myös palvelutarpeen 
arviointiin 



OmaKS.fi - palvelu

o sivuille on koottuna tutkittua tietoa terveydestä, 
hyvinvoinnista, taloudesta, asumisesta, 3. 
sektorin toimijoista sekä linkkejä turvallisille 
itsehoitosivustoille (mm. Terveystalo)

o Chatbot Helpotti vastaamassa yleisimpiin 
kysymyksiin

o Mahdollisuus keskustella chat-palvelussa 
sairaanhoitajan tai sosiaaliohjaajan kanssa joko 
anonyymisti tai vahvasti tunnistautuneena

o Mahdollisuus varata etävastaanottoaika 
sairaanhoitajalle tai sosiaaliohjaajalle sekä 
sairaanhoitajan tekemän hoidon tarpeen 
arvioinnin kautta lääkärille

o Omaolo-palvelut: oirearviot, sähköiset 
terveystarkastukset, ammattilaislähtöiset 
hyvinvointitarkastukset, Omaolon valmennukset 

o Elämäntapaohjaajan palvelut



Henkilöstö ja toiminnan 
käynnistyminen

Henkilöstö 

o 3 lääkäriä

o 6 sairaanhoitajaa 

o 2 sosiaaliohjaajaa 

o 1 elämäntapaohjaaja 

o OmaKS.fi-palvelun digitaalisen sote-keskuksen 
toimitilat Jyväskylässä Ailakinkadulla

Henkilöstö perehtyi tehtäviinsä keväällä 2021, toiminta 
käynnistyi vaiheittain 10.5.2021 

Aukioloajat: arkisin klo 8-18

Päivittäisjohtaminen: Sari Nurmivaara



Etenemissuunnitelma OmaKS.fi -
palvelussa

Hyvinvointisi tueksi –
julkaisu 

”Omananny” 
perehtyminen 01/2022

Vastaanottopalveluiden 
rekrytoinnit

Nuorten 
sisältötyöryhmät

”Omananny” palvelut 
kuntalaisille,

Vastaanottopalveluiden 
valmistelu

Nuorten palveluiden 
kokoaminen, mahd. 

rekrytoinnit

Vastaanottopalveluiden 
käynnistäminen

Nuorten työntekijän 
perehtyminen

Nuorten digitaaliset 
palvelu

Terapiapalvelut

Vammaispalvelut yms

1 / 2022 2/2022 3/22 4/22 10/22



2021

1/22

2/22

3/22

4/22

1/23

2/23

4/23

3/23

1/24
2021

OmaKS toiminnan 
käynnistyminen: 
lääkärin, 
sairaanhoitajan, 
sosiaaliohjaajan ja 
elämäntapaohjaajan 
etäpalvelut 1.1.-30.3.22

Sisältö: LNP- palvelut, 
MTP- ja FT-resurssin lisäys
Etädiagnsotiikka: salkkuhoitajamalli

1.4.-30.6.22

Sisältö: 
terapiapalvelut, 
HTA/PTA-center

1.7.-30.9.22

Sisältö: 
Ikääntyneiden palvelut
Alueellinen laajeneminen: 
Muurame

1.10.-31.12.22

Sisältö: 
aikuissosiaalityö, 
vammaispalvelut
Alueellinen 
laajeneminen: 
SeutuTK

1.1.-30.3.23
Sisältö: 
Erityistyöntekijöiden palvelut ja 
konsultaatiot, suun terveydenhuolto
Alueellinen laajeneminen: Saarikka ja 
Wiitaunioni
ASIAKASOHJAUSKESKUS –KAAPO aloittaa??

1.4.-30.6.23

Sisältö:
Alueellinen 
laajeneminen: 
Äänekoski

1.7.-30.9.23

Sisältö:
Alueellinen laajeneminen: Jämsä

1.10.-31.12.23

Sisältö: Palo- ja 
pelastustoimi?

1.1.-30.3.24

OmaKS toiminnan eteneminen 
kvartaaleittain 2021-2024



OmaKS tilastoja 05-10/2021



Kontaktit  sairaanhoitajat, sosiaaliohjaajat 

Kontaktit elämäntapaohjaaja



Kontaktit lääkäri



Kontaktit ikäryhmittäin



OmaKS Perheille



Mikä suunnittelu- ja 
kehittämistyötämme on 
ohjannut?

- Lasten, nuorten ja 
perheiden palvelut ovat 
hajallaan eri 
organisaatioissa

- Asukkaiden on vaikea 
tietää ja löytää, mistä 
palvelusta saa mihinkin 
asiaan apua ja tukea

- Pohjaamme LNP-osion 
valmistelun kansallisen 
perhekeskus-
kehittämisen ja 
perhekeskustoiminnan 
tehtäviin



Hyvinvointisi tueksi
Haaveena lapsi
Lapsen kasvun ja kehityksen tuki
Parisuhteen ja seksuaalisuuden 
tuki
Vanhemmuuden tuki
Tuki, hoito ja kuntoutus 
Kriisin kohdatessa

OmaKS – chat /
Lapsiperheiden chat

Listaus kansallisista 
chateista: 

MLL vanhempain chat
Apua eroon chat

Jne.

Hankasalmen perhekeskus
Joutsan perhekeskus 

Tammi
Jyväskylän Perhekompassi

Jämsän 
perhepalvelukeskus

Keuruun perhekeskus
Laukaan HyPe

Muuramen perhekeskus
Petäjäveden perhekeskus
Äänekosken perhekeskus 

Kerkkä



Keski-Suomen 

”Omananny”

• Lapsiperheiden 

ohjaus ja neuvonta

• Kynnyksetöntä 

vanhemmuuden ja 

kasvatuksen tukea

• Tunnisteettomasti ja 

tunnisteellisesti

• Chatissa ja 

videonvastaanoton 

kautta



OmaKS Nuorelle





Sisältöjen työstäminen

Syksy 2021



Perheen ja nuoren OmaKS-
sisältöjen työstäminen

Tietosisällöt

• Tietosisältöjä on valmisteltu hanketyöntekijöiden toimesta

• Suunnitelmana on osallistaa lapsiperheitä, nuoria ja asiantuntijoita testaamaan ja kommentoimaan OmaKS.fi-
palvelua vuodenvaihteessa 21-22

Vastaanottopalveluiden työstäminen

• Sisältötyöryhmät kokoontuvat 11-12 / 2021

• Ma 1.11. klo 12.00-13.30, aihe: Perhetyön ”omananny” sisältötyöryhmä

• To 11.11. klo 13.00-15.00, aihe: Perheiden ja nuorten vastaanottopalveluiden sisältötyöryhmä

• To 23.11. klo 14.00-15.00, aihe: Perhetyön ”omananny- laajennettu”

• Pe 26.11. klo 8.30-9.30, aihe: Neuvolapalveluiden sisältötyöryhmä

• Ma 29.11. klo 13.00-14.30, aihe: Oppilas- ja opiskeluhuollon sisältötyöryhmä

• Ke 8.12. klo 14.00-15.30, vara-aika, jos tarve jatkaa jonkin sisällön työstämistä

• To 16.12. klo 9.00-11.00, aihe: OmaKS LNP-palveluiden yhteistapaaminen

• Ma 10.1.2022 klo 13.00-15.00, aihe: Nuoren OmaKS-palvelukokonaisuus



Yhteystiedot:

Hanna Hämäläinen
projektipäällikkö

Lapset, nuoret ja perheet
p. 050 3118684

Anu Piispanen
projektityöntekijä

Lapset, nuoret ja perheet
p. 050 3118686

Sari Nurmivaara
projektipäällikkö

Palveluiden saatavuus +
OmaKS päivittäisjohtaminen

p. 050 3118285

Iiro Vuori
Verkkoviestinnän asiantuntija

p. 040 558 3343


