Uutiskirje sote-ammattilaisille 1/2021

Tässä uutiskirjeessä kerromme:
• Sote-uudistuksen tilanteesta
• Työaikaseurannan ohjeista ja lomakkeista
• Mitä Keski-Suomen sote-uudistuksessa tapahtui vuonna 2020
• Keski-Suomen virtuaalisesta sosiaali- ja terveyskeskuksesta
• Omaolo.fi-palvelun laajentumisesta
• RAI-järjestelmän käyttöönotosta
• Tulevista tapahtumista ja tilaisuuksista
• Mahdollisuudestanne kirjoittaa blogiimme
• Verkkosivuista ja somekanavistamme

1. Sote-uudistuksen tilanne
Valtakunnallisen sote-uudistuksen käsittely on siirtynyt eduskuntaan joulukuussa
2020 ja päätöksiä odotetaan kevään 2021 aikana. Hallituksen esityksen mukaiset
hyvinvointialueet perustettaisiin mahdollisimman nopeasti lain astuttua voimaan.
Hallitus esittää lain voimaantuloajaksi 1.7.2021.
Kuntien ja kuntayhtymien sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen henkilöstö siirtyisi tehtäviensä mukana kokonaisuudessaan hyvinvointialueiden palvelukseen 1.1.2023. Lue lisää valtakunnallisilta sote-uudistuksen verkkosivuilta.

2. Työaikaseurannan ohjeet ja lomakkeet 2021
Sote-uudistus -hankkeita toteutetaan sote-ammattilaisten toimesta. Kuntien
omarahoitusosuudet kerrytetään Rakenneuudistusta tukevaan alueelliseen valmistelu -hankkeeseen tehtävällä työpanoksella. Tarkempia tietoja saat omalta esimieheltäsi. Kuntanne omarahoitusosuudet sekä työajanseurannan lomakkeet
löytyvät liitetiedostot ja linkit kohdasta Innokylän sivuiltamme.
Lisätietoa: Sari Kaakkomäki, projektikoordinaattori, Keski-Suomen sote-uudistus,
sari.kaakkomaki@jyvaskyla.fi. p. 050 598 8931

3. Mitä Keski-Suomen sote-uudistuksessa tapahtui 2020?
Hanketoimiston henkilöstö aloitti tehtävissään elokuussa 2020, jonka jälkeen
sote-hankkeissamme on uurastettu kunnianhimoisesti ja sitoutuneesti noin viidentoista hengen voimin. Merkittävä osa sote-hankkeiden toimenpiteistä toteutetaan yhdessä kuntien sote-ammattilaisten kanssa.
Olemme keskittyneet muun muassa sote-palveluiden saatavuuden

2

parantamiseen, palveluketjujen yhtenäistämiseen, erilaisten sähköisten palveluiden käyttöönottoon sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen.
Lue lisää
• Mitä Keski-Suomen sote-uudistuksessa tapahtui vuonna 2020?, uutinen
22.1.2021
• Hyvällä pöhinällä, yhdessä ja moniammatillisesti, tuli sotea tai ei, blogikirjoitus 12.1.2021, ohjelmapäällikkö Tiina Koponen
4. Keski-Suomen virtuaalinen sosiaali- ja terveyskeskus
Keski-Suomen virtuaalisen sosiaali- ja terveyskeskuksen valmistelu on käynnissä
ja sen on määrä aloittaa toimintansa keväällä 2021. Palvelu mahdollistaa keskisuomalaisille sähköisen asioinnin julkisissa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa
ajasta ja paikasta riippumatta. Uusi palvelu rakennetaan perinteisten terveyskeskusten rinnalle. Virtuaalisen sosiaali- ja terveyskeskuksen lääkärien, sairaanhoitajien ja sosiaaliohjaajien rekrytoinnit käynnistyvät tammi-helmikuun vaihteessa.
Lue lisää Keski-Suomen sote-uudistuksen verkkosivuilta, uutinen 24.11.2020,
Keski-Suomen virtuaalisen sosiaali- ja terveyskeskuksen valmistelu käynnissä.

5. Omaolo.fi -palvelu
Edistämme sähköisen asioinnin ja erilaisten yhteisten hyvinvointia ja terveyttä tukevien järjestelmien käyttöönottoa, muun muassa Omaolo.fi -palvelu käyttöönotto on laajentunut Keski-Suomessa syksyn 2020 aikana. Palvelu tavoittaa nyt
Hankasalmen, Uuraisten, Jyväskylän, Muuramen, Keski-Suomen Seututerveyskeskuksen, Äänekosken, Saarikan ja Wiitaunion kuntien asukkaat. Kuntalaisten käytössä on muun muassa koronavirustaudin oirearvio. Koronanäytteenoton sähköinen ajanvaraus on käytössä Jyväskylässä, Muuramessa ja Keski-Suomen Seututerveyskeskuksessa. Pohjoisen Keski-Suomen osalta ajanvaraus rakennetaan vuoden 2021 aikana. Kuntien henkilöstölle on tulossa muutosvalmennusta kevään
2021 aikana, joista kutsut ovat lähteneet muun muassa Omaolon pääkäyttäjille.
Lue lisää Keski-Suomen sote-uudistuksen verkkosivuilta, uutinen 15.1.2021,
Omaolo laajentunut keskisuomalaisten käyttöön.

6. RAI-järjestelmän käyttöönotto
RAI-järjestelmän yhteishankintaan ja käyttöönottoon liittyvä valmistelu etenee
suunnitellusti. Helmikuussa järjestetään Keski-Suomen RAI-ohjausryhmän kokous, johon olemme kutsuneet kunnista valitut RAI-yhteyshenkilöt. RAI-
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käyttöönoton Kick-off tilaisuus järjestetään pe 19.2.2021, johon tulee kutsu viikolla
4. RAI-yhteyshenkilöt voivat lähettää Kick-off kutsua eteenpäin omassa organisaatiossaan.
Keväällä 2021 aloitetaan nykyisten sekä uusien RAI-käyttäjäkuntien infot, koulutukset ja käyttöönoton valmistelut. Kevään Infoihin voi osallistua myös syksyllä
mukaan tulevat kunnat. RAI-koordinaattori on yhteydessä kuntien RAI-yhteyshenkilöihin ja tiedottaa tilaisuuksista heitä tarkemmin.
Lisätietoa: Mervi Kivistö, mervi.kivisto@jyvaskyla.fi

7. Tulevat tapahtumat ja tilaisuudet
Olet tervetullut Maakunnalliseen osallisuusfoorumiin! Tule mukaan luomaan
maakunnallista osallisuuden toimintamallia. Seuraava tapaaminen on ma 22.2.2021
klo 13.00 – 16.00, Teamsin välityksellä. Tilaisuuden teemana hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Lue lisää Keski-Suomen sote-uudistuksen verkkosivuilta, uutinen 15.1.2021, Maakunnallinen osallisuusfoorumi kokoontuu 22.2.2021.
Järjestöjen hankeinfoissa kerrotaan Keski-Suomen sote-uudistuksen ajankohtaisista asioista ja hankkeiden etenemisestä teemoittain. Viethän tietoa eteenpäin kuntasi järjestöille. Lue lisää hankeinfoista Keski-Suomen sote-uudistuksen
Järjestöt verkkosivuilta.

8. Kirjoita blogiimme
Haluatko sote-ammattilaisena jakaa ajatuksiasi tulevaisuuden sote-palveluista?
Blogissamme visioidaan, miltä tulevaisuuden sote näyttää eri puolilla Keski-Suomea. Tässä on oiva tilaisuus tuoda organisaatiotanne, aluettanne ja osaamistanne
esille. Voit kirjoittaa itse, yhdessä kollegasi tai vaikkapa koko tiimisi kesken!
Lisätietoa: Sanna-Riikka Koponen, sanna-riikka.koponen@jyvaskyla.fi

9. Keski-Suomen sote-uudistus verkkosivut ja some
Kerromme Keski-Suomen sote-uudistuksen etenemisestä ja työn tuloksista, tapahtumista ja tilaisuuksista sekä työmme arjesta verkkosivuillamme sekä sosiaalisessa mediassa. Tule mukaan seuraamaan!
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Verkkosivumme
•

Jyväskylän kaupungin verkkosivut
jyvaskyla.fi/sote-uudistus

•

Innokylän verkkosivut
Rakenneuudistusta tukeva alueellinen valmistelu -hanke
Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus ohjelma

Somekanavamme
•

Facebook: @keskisuomensoteuudistus

•

Twitter: @sotekeskisuomi

•

Instagram: @keskisuomensoteuudistus

•

Blogi: Keski-Suomen sote-uudistus

Seuraava uutiskirje ilmestyy viikolla 8/2021.

Yhteistyöterveisin
Keski-Suomen sote-uudistus
Ailakinkatu 17, 1. krs
40100 Jyväskylä
Keski-Suomen.sote@jyvaskyla.fi
jyvaskyla.fi/sote-uudistus
Hyvinvointi. Terveys. Hyvä arki.

Facebook: @keskisuomensoteuudistus, Twitter: @sotekeskisuomi,
Instagram: @keskisuomensoteuudistus
#hyväarkikaikille #soteuudistuskeskisuomi
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