
Uutiskirje järjestöt marraskuu/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: 
• Muutoksia henkilöstössä ja Rakenneuudistusta tukeva alueellinen 

valmis-telu -hanke päättyy

• Osallisuuden ja järjestöyhteistyön mallit
• Keski-Suomen osallisuusfoorumin kuulumisia
• Mielenhyvinvoinnin kampanja
• OmaKS.fi-palvelussa ajankohtaista
• Keski-Suomen hyvinvointialueen valmistelu
• Verkkosivut, some ja viimeisimmät blogikirjoitukset

1. Muutoksia henkilöstössä ja Rakenneuudistusta tukeva alueelli-
nen valmistelu -hanke päättyy

Rakenneuudistusta tukevan alueellisen valmistelu -hankkeen hankejohtaja Mi-
kael Palola on siirtynyt toisiin tehtäviin. Hankkeen saattaa loppuun 1.11.2021 Keski-
Suomen sote-uudistuksen hankkeissa aloittanut projektipäällikkö Anu Pihl. 

Rakenneuudistusta tukeva alueellinen valmistelu -hanke päättyy 30.11.2021. Järjes-
töyhteistyö ja osallisuus nähdään merkittävänä osana palveluiden kehittämistä 
myös tulevaisuudessa. Osallisuuden ja järjestöyhteistyön projektipäällikön tehtä-
vään on haettu jatkorahoitusta Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjel-
man täydennyshaussa, josta saadaan päätös viikolla 51. 

2. Osallisuuden ja järjestöyhteistyön toimintamallit

Keski-Suomen osallisuuden ja järjestöyhteistyön toimintamallien valmistelu on 
loppusuoralla. Mallien jalkauttamista osaksi Keski-Suomen kuntien, Keski-Suo-
men uudistuksen hankkeiden ja Keski-Suomen hyvinvointialueen käytäntöjä jat-
ketaan vuonna 2022. 

Työpajoista saimme äärimäisen arvokasta evästystä malleihin. Kiitos yhteistyöstä 
kaikille mukana olleille! 

3. Keski-Suomen osallisuusfoorumin kuulumiset

Osallisuusfoorumissa tiistaina 23.11.2021 keskisuomalaiset järjestöt, ammattilaiset, 
kokemusasiantuntijat, vapaaehtoiset ja asukkaat kokoontuivat keskustelemaan 
osallisuuteen liittyvistä teemoista, eri kohderyhmien näkökulmista. 

Tilaisuudessa kuultiin OmaKS.fi –palveluun tulossa olevista uusista sisällöistä sekä 
osallisuuden linkittymisestä hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyöhön Keski-
Suomessa. Ryhmätöissä kerättiin näkökulmia lasten, nuorten ja perheiden osallis-
tamiseen, keskusteltiin digitaalisten palveluiden ja –kohtaamisten erityispiirteistä 
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sekä pohdittiin kuntien ja hyvinvointialueen osallisuuden rakenteiden linkitty-
mistä. Lue lisää: Osallisuusfoorumissa keskityttiin hyvinvointiin ja asiakasosallisuu-
teen 

4. Mielenhyvinvoinnin kampanja – viestintäapua kaivataan

Huoli nuorten mielen hyvinvoinnista sekä kuormittuneista palveluista saattoi 
hankkeidemme koordinoimana eri verkostot yhteen suunnittelemaan, miten 
viestinnällä voidaan vaikuttaa nuorten mielen hyvinvointiin. Syntyi yhteinen kam-
panja, jossa nuoria tavoitellaan sosiaalisessa mediassa, tapahtumissa sekä oppilai-
tosten kautta. 

Kampanjaa suunnittelemassa olivat muun muassa 
Nuorten Suomi, Music Against Drugs ry, Jyväskylän kau-
pungin nuorisopalvelut, Keski-Suomen sosiaalialan 
osaamiskeskus (Koske) sekä Apua ajoissa -hanke Etelä-
Savosta. Viestintää toteutetaan Keski-Suomen järjestö-
jen, kuntien ja sote-kuntayhtymien ja asukkaiden voi-
min. 

Ohjeet somekuvan jakamiseen 

Järjestösi voi osallistua kampanjaan jakamalla "Puhu, se auttaa sua! -kuvan Keski-
Suomen hyvinvointialueen Instagramista tai Facebookista. Alkuperäinen julkaisu 
on tehty 2.11.2021. Kampanja jatkuu huhtikuulle 2022 asti, uusi kuva julkaistaan 
aina kuukauden vaihtuessa. 

Lue lisää: Nuorten mielen hyvinvointi koskettaa ja saattaa verkostot yhteen 

5. OmaKS.fi-palvelussa ajankohtaista

OmaKS.fi:n ammattilaiset ylittivät 5 000 palvellun asiakkaan rajan. Asiakkaita on 
palveltu videovastaanotolla ja chatissa. Lukuun ei sisälly asiakaskohtaamiset, jotka 
chatbot Helpotti on hoitanut. Asiakasmäärät ovat kasvaneet syksyn markkinointi-
kampanjan sekä Jyväskylän terveyspalvelujen takaisinsoittopalvelun ruuhkan ta-
kia.  

OmaKS.fi, Keski-Suomen digitaalinen sosiaali- ja terveyskeskus laajentaa palvelui-
taan lasten, nuorten ja perheiden palvelukokonaisuuden osalta vuoden 2022 
alussa. Lasten, nuorten ja perheiden OmaKS-palveluun on tulossa omahoito, yh-
teydenotto- ja etävastaanottokanavia. Kuten OmaKS tähänkin saakka, on järjestö-
jen tarjoamat palvelut ja yhteystiedot näkyvästi mukana uusilla sivuilla. 

Kampanjan ensimmäinen some-
julkaisu. 

https://hyvaks.fi/uutiset/osallisuusfoorumissa-keskityttiin-hyvinvointiin-ja-asiakasosallisuuteen
https://hyvaks.fi/uutiset/osallisuusfoorumissa-keskityttiin-hyvinvointiin-ja-asiakasosallisuuteen
https://www.instagram.com/hyvinvointialueks/
https://www.facebook.com/hyvinvointialueks
https://hyvaks.fi/uutiset/nuorten-mielen-hyvinvointi-koskettaa-ja-saattaa-verkostot-yhteen
https://omaks.fi/
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Perheiden osioon ollaan rekrytoimassa uutta palvelutyöntekijää, joka on kulkenut 
työnimellä "supernanny". Työntekijän rekrytointi tullaan aloittamaan mahdolli-
simman pian. Työnimi korvataan lopullisella nimellä ja tähän otamme mielel-
lämme ehdotuksia teiltä järjestöiltä. Pohdinnan tueksi luonnos tulevan ammatti-
laisen työnkuvasta: 

”Nyt pääset keskustelemaan asiantuntijan kanssa perheenne arkeen liittyvistä 
asioista, helposti, matalalla kynnyksellä. Sinua saattaa mietityttää esimerkiksi 
vanhempana oleminen, lapsen kasvu ja kehitys, vuorovaikutuspulmat tai pari-
suhde. Sinun ei tarvitse olla ajatustesi kanssa yksin. NIMI kanssa voit keskustella 
Chatin kautta tunnistautumatta. Tarvittaessa voi ottaa myös videoyhteyden. 
Keskustelu on luottamuksellista ja maksutonta. NIMI antaa vinkkejä arjessa jak-
samisen tueksi.” 

Osallistu nimikilpailuun! Kriteerejä, joita toivotaan nimeltä: selkeä, iskevä, kuvaava, 
suomenkielinen ja mieleen jäävä. Esimerkkinä nimilinjastamme toimii chatbot-
timme Helpotti. Voittajaa ehdottaneelle luvassa hulppea OmaKS-tuotepläjäys! 

Lisätietoja: 

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

6. Keski-Suomen hyvinvointialueen valmistelu

Hyvinvointialueen valmistelun verkkosivuille kootaan laajalti tietoa hyvinvointialu-
een valmistelun etenemisestä sekä mahdollisuuksista vaikuttaa uudistustyöhön. 
Juuri nyt somessa pöyrii muun muassa hyvinvointialueen valmistelijoiden työar-
kea avaavat #myday-julkaisut sekä Pohjois-Karjalasta lähtenyt aluevaali-haaste-
kampanja. 

Keski-Suomen hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin kokoontui 
12.11.2021 kuudenteen kokoukseensa, aiheina muun muassa talous- ja henkilöstö-
hallinnon palveluntuottajan valinta, ICT-sidosyksiköiden tuki hyvinvointialueen 
valmisteluun sekä valmistelutoimielimen suositukset henkilöstö- ja sopimusasioi-
hin. Lue kokoustiedote 12.11.2021. 

Väliaikaisen valmistelutoimielimen tukena toimii kuusi erillistä jaostoa: Henki-
löstö-, Sote-palvelut-, Pelastus-toimen-, ICT-, Talous- ja Yhdyspinta-jaostot. Jaostot 
ovat valmistelevia työryhmiä, jotka valmistelevat asioita väliaikaiselle toimielimelle 
ja edelleen tammikuussa 2022 aluevaaleissa valittavan aluevaltuuston päätöksen-
tekoon. Poliittisen seurantaryhmän tehtävänä on välittää näkemyksiä ja ehdotuk-
sia väliaikaiselle valmistelutoimielimelle omien taustaryhmiensä näkökulmasta 
ennen maaliskuussa 2022 aloittavan aluevaltuuston toimintaa. 

https://forms.office.com/r/PNUM7NuHGJ
https://hyvaks.fi/
https://hyvaks.fi/uutiset/keski-suomen-hyvinvointialueen-valiaikaisen-valmistelutoimielimen-kokouksessa-kasiteltiin-1
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7. Verkkosivut, some ja viimeisimmät blogikirjoitukset

Löydät meidät osoitteessa hyvaks.fi. Verkkosivuilta löydät uutiset, tapahtumat, 
blogikirjoitukset sekä tietoa hankkeidemme tavoitteista, painopisteistä ja tulok-
sista. Verkkosivun nimi koostuu kahdesta lyhenteestä: Hyva tulee hyvinvointialu-
eesta ja KS on meidän keskisuomalaisten tuttu lyhenne Keski-Suomesta.  

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

Somekanavat: 
Facebook: @hyvinvointialueks 
Twitter: @hyvaks 
Instagram: @hyvinvointialueks 

Voit käyttää aihetunnisteitamme hankkeisiimme liittyvissä julkaisuissanne: 
#hyväarkikaikille #soteuudistuskeskisuomi #hyvaks 

Koosteet viimeisistä blogi-kirjoituksista 

Blogissamme visioidaan, miltä tulevaisuuden sosiaali- ja terveydenhuollon sekä 
pelastustoimen palvelut näyttävät Keski-Suomessa.  

Mervi Kivistö, hankkeidemme RAI-koordinaattori, kirjoittaa RAI-, arviointi- ja seu-
rantajärjestelmän antaman tiedon hyödyntämisestä. "Osaaminen vahvistuu ja 
asiat loksahtavat paikoilleen, kun järjestelmää käytetään käytännön arjessa. Lää-
kärit, olkaa yhteydessä, niin katsotaan yhdessä, mistä asioista voisimme hyödyn-
tämisen aloittaa." Lue kirjoitus: Kun RAI-järjestelmä on arkea, osaaminen vahvis-
tuu, 10.11.2021 

Keski-Suomen Syöpäyhdistyksen, Keski-Suomen Muistiyhdistyksen ja hank-
keidemme asiantuntijoiden yhteiskirjoituksessa käsitellään muun muassa hoito-
tahtoa ja sen merkitystä. Lue kirjoitus: Hoitotahto, miten tahtoisit elää elämäsi 
loppuvaiheen, entä kuolla?, 3.11.2021 

Mielenterveys- ja päihdepalveluiden projektipäällikkö Emilia Nygren kirjoittaa 
moniammatillisesta tiimimallista. "Tiimimalliin kuuluu olennaisena osana se, että 
asiakkaan terveyttä ja hyvinvointia tarkastellaan nykyistä monipuolisemmin. Jat-
kossa kun asiakas on yhteydessä terveysasemalleen, häneltä kysytään monipuoli-
sesti terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä kysymyksiä. Kysymysten perusteella pyri-
tään löytämään jo ennakoiden ne asiakkaat, jotka hyötyisivät tarkemmasta 

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
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
https://hyvaks.fi/blogikirjoitukset/kun-rai-jarjestelma-on-arkea-osaaminen-vahvistuu
https://hyvaks.fi/blogikirjoitukset/kun-rai-jarjestelma-on-arkea-osaaminen-vahvistuu
https://hyvaks.fi/blogikirjoitukset/hoitotahto-miten-tahtoisit-elaa-elamasi-loppuvaiheen-enta-kuolla
https://hyvaks.fi/blogikirjoitukset/hoitotahto-miten-tahtoisit-elaa-elamasi-loppuvaiheen-enta-kuolla
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tilanteen tarkastelusta tässä hetkessä, eikä vasta sitten, kun hänellä on jo oireita 
tai haasteita. Hoidosta ja palvelusta tulee siis entistä yksilöllisempää, kirjoittaa Ny-
gren." Lue kirjoitus: Moniammatillisessa tiimimallissa asiakas on aidosti keskiössä, 
28.10.2021 

8. Seuraava uutiskirje

Seuraava uutiskirje ilmestyy viikolla 50. 

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://hyvaks.fi/blogikirjoitukset/moniammatillisessa-tiimimallissa-asiakas-on-aidosti-keskiossa
https://hyvaks.fi/blogikirjoitukset/moniammatillisessa-tiimimallissa-asiakas-on-aidosti-keskiossa
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

