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Tässä uutiskirjeessä aiheena muun muassa: 
• IPC-koulutukseen ilmoittautuminen käynnissä  
• Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden kehittäminen 
• Elämän loppuvaiheen hoito ja palvelut  
• Maakunnallinen laatuverkosto 
• OmaKS kiittää erinomaisista työhakemuksista 
• Sähköisen asioinnin kysely 
• Työkaluja sote-ammattilaisille ehkäisevään päihdetyöhön 
• Meijän kyvyt käyttöön -hanke 
• Tulevat tilaisuudet 
• Kansallisen sote-uudistuksen valmistelun tilanne 
• Hankehallinnoinnin ajankohtaiset 

 
 

1. IPC-menetelmän maksutonta koulutusta – ilmoittaudu nyt! 
 
IPC-menetelmä (Interpersonal Counceling, suom. interpersoonallinen ohjaus) on 
tarkoitettu käytettäväksi 13–18-vuotiaille mieliala- ja masennusoireileville nuorille 
ohjaus- ja neuvontamenetelmänä. Järjestämme 3.–4.5.2021 IPC-koulutuksen 40 
perusterveydenhuollon ammattilaiselle (koulu-, oppilas ja opiskelijahuollosta ter-
veydenhoitajat, psykiatriset sairaanhoitajat, koulukuraattorit ja psykologit). Koulu-
tusta toteuttaa Kuopion yliopistollinen sairaala (KYS). Kouluttajana toimii ylilääkäri 
Tarja Koskinen tiimeineen. Koulutukseen ilmoittaudutaan lomakkeella 4.4.2021 
mennessä. Koulutus on maksutonta. 
 
IPC-koulutuksen kolmas koulutuskokonaisuus järjestetään syksyllä 2021. 
 
Lue lisää: Uutinen 4.11.2020: Nuorten mielenterveyden tukemiseen koulutetaan 
lisää osaajia 

 
2. Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden kehittäminen 
 
Lasten, nuorten ja perheiden sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämisen paino-
pisteenä Keski-Suomessa on edistää perheiden varhaisen ja oikea-aikaisen tuen 
saamista, vahvistaa ennaltaehkäisevää toimintaa sekä yhdenmukaistaa palve-
luita. Tavoitteena on turvata lapsille, nuorille ja perheille mahdollisimman varhai-
nen ja nopea apu eri elämäntilanteissa, lapsi- ja perhelähtöisyys huomioiden.  
 
Lue lisää: Uutinen 24.3.2021: Varhaista tukea eri elämäntilanteisiin keskisuomalai-
sille lapsille, nuorille ja perheille  
 

 

https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/7a9e2c45-5e23-4e25-b178-bcbcb33c00f7?displayId=Fin2228016
https://www.jyvaskyla.fi/uutinen/2020-11-04_nuorten-mielenterveyden-tukemiseen-koulutetaan-lisaa-osaajia
https://www.jyvaskyla.fi/uutinen/2020-11-04_nuorten-mielenterveyden-tukemiseen-koulutetaan-lisaa-osaajia
https://www.jyvaskyla.fi/uutinen/2021-03-24_varhaista-tukea-eri-elamantilaisiin-keskisuomalaisille-lapsille-nuorille-ja
https://www.jyvaskyla.fi/uutinen/2021-03-24_varhaista-tukea-eri-elamantilaisiin-keskisuomalaisille-lapsille-nuorille-ja
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3. Elämän loppuvaiheen hoito ja palvelut  
 
Osana hankkeitamme kehitetään palliatiivista hoitoa ja saattohoitoa, jonka kes-
keisenä tavoitteena on varmistaa keskisuomalaisille laadukkaat elämän loppuvai-
heen palvelut asuinpaikasta riippumatta.  
 
Syksyllä 2020 kartoitettiin nykytilaa organisaatio-/kuntakierroksella, johon osallis-
tui osastojen lähiesimiehiä, osastonlääkäreitä, palliatiivisesta ja saattohoidosta 
vastaavia hoitajia, kotisairaalan työntekijöitä sekä kuntien kotihoidon ja asumis-
palveluiden edustajia. Helmikuussa 2021 käynnistyi maakunnallinen verkostotyös-
kentely, jonka tavoitteena on alkuvaiheessa muun muassa arvioida ja edistää pal-
liatiivisen hoidon ja saattohoidon laatukriteerien toteutumista. Työskentelyä var-
ten alueet kutsuvat koolle palliatiivisen hoidon ja saattohoidon työryhmät, jotka 
määrittelevät alueen kehittämiskohteet.  
 
Lisätietoa: Mari Rantamäki, projektipäällikkö, Keski-Suomen sote-uudistus, 
mari.rantamaki(at)jyvaskyla.fi 
 

4. Maakunnallinen laatuverkosto 
 
Osana Keski-Suomen sote-uudistuksen hankkeita on perustettu maakunnallinen 
laatuverkosto, jonka keskeisenä tehtävänä on parantaa hoidon ja hoivan vaikutta-
vuutta Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioissa. Periaatteena 
on tarttua laatumittareilla tunnistettuihin hoitovajeisiin ja lähteä korjaamaan niitä 
systemaattisesti ja tuloksia seuraten. Ensimmäiseksi kohteeksi on valikoitunut 
diabeteksen hoidon laadun parantaminen. 
 
Lue lisää: Uutinen 9.3.2021: Maakunnallinen laatuverkosto parantaa hoidon vaikut-
tavuutta Keski-Suomessa 
 
5. OmaKS kiittää erinomaisista hakemuksista 
 
OmaKS-palvelun (Keski-Suomen digitaalinen sosiaali- ja terveyskeskus) rekrytoin-
nit ovat päättyneet. Iloisina saimme todeta uuden palvelun ja moniammatillisen 
työnkuvan kiinnostavan teitä ammattilaisia. Hyviä hakemuksia saapui runsas 
määrä, kiitos jokaisesta! Uudet työntekijät aloittavat tehtävissään ti 6.4.2021.  
 
OmaKS.fi-verkkosivuston rakentaminen on täydessä vauhdissa ja palvelun on 
suunniteltu avautuvan kevään 2021 aikana. 
 
Lisätietoa:  
- Tiina Koponen, ohjelmapäällikkö, Keski-Suomen sote-uudistus, 

mailto:mari.rantamaki@jyvaskyla.fi
https://www.jyvaskyla.fi/uutinen/2021-03-09_maakunnallinen-laatuverkosto-parantaa-hoidon-vaikuttavuutta-keski-suomessa
https://www.jyvaskyla.fi/uutinen/2021-03-09_maakunnallinen-laatuverkosto-parantaa-hoidon-vaikuttavuutta-keski-suomessa
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tiina.koponen(at)jyvaskya.fi 
- Sari Nurmivaara, projektipäällikkö, Keski-Suomen sote-uudistus, sari.nurmi-
vaara(at)jyvaskyla.fi  
 

6. Sähköisen asioinnin kysely 
 

Aster Keski-Suomi ja Keski-Suomen sote-uudistuksen hankkeet keräävät tietoa 
Keski-Suomen sosiaali- ja terveyspalveluiden sähköisen asioinnin kehittämisen 
tueksi. Suunnitteilla ovat muun muassa OmaKS (Keski-Suomen digitaalinen sosi-
aali- ja terveyskeskus) ja asiakas- ja potilastietojärjestelmä Aster. 
 
Aikaa kyselyyn vastaamiseen menee noin 10 minuuttia.  Kysely on auki 16.4.2021 
asti. Vastaamaan pääset lomakkeella. Kiitos ajastasi ja vastauksestasi!  
 

7. Meijän kyvyt käyttöön -hanke 
 
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin hallinnoima Meijän Kyvyt käyttöön -hanke pilo-
toi työkyvyn tuen tiimi- sekä asiakasvastaavamalleja osaksi tulevaisuuden sosiaali- 
ja terveyskeskuksia yhteistyössä Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hank-
keemme kanssa. Tavoitteena on, että työttömien tai työttömyysuhassa olevien 
työkyvyn tuen sekä kuntoutuksen tarpeita tunnistetaan ja työkykyä tuetaan ny-
kyistä varhaisemmassa vaiheessa. Lisäksi hankkeessa selkiytetään sosiaalihuollon 
palvelupolkuja sekä otetaan käyttöön laatukriteereihin perustuva tuetun työllisty-
misen työhönvalmennuksen malli yhdessä muiden toimijoiden kanssa. 
 
Lisätietoa: Anne Mujunen, projektipäällikkö, Meijän kyvyt käyttöön -hanke, Keski-
Suomen sairaanhoitopiiri, anne.mujunen@ksshp.fi 
                                                                                                                                  

8. Työkaluja ammattilaisille ehkäisevään päihdetyöhön  
 
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin Ehkäisevän päihdetyön tiedolla johtamisen 
(EPTT) hankkeessa rakennetaan tietoon perustuvaa ehkäisevän päihdetyön johta-
misen mallia Keski-Suomen maakuntaan, siirretään painopistettä ennaltaeh-
käisyyn ja tuotetaan työkaluja ammattilaisille. Keski-Suomen sote-uudistuksen 
hankkeet osallistuvat ehkäisevän päihdetyön työkalujen jalkauttamiseen.  
 
Hankkeen tuotoksista syntyi muun muassa raportti Keski-Suomen päihdetilan-
teesta, ehkäisevän päihdetyön kypsyysanalyysi -työkalu suunnitteluun ja arvioin-
tiin sekä Yhteistä työtä -seminaarin tallenteet, jotka löytyvät Keski-Suomen sai-
raanhoitopiirin verkkosivuilta. Myös Terveysportin verkkosivuilta löytyvä Polku 
mielen hyvinvointiin ja päihteettömyyteen verkkotyökalu on tehty sivistys-, sosi-
aali- ja terveydenhuollon ammattilaisia varten. Työkalun avulla tunnistetaan 

mailto:tiina.koponen@jyvaskya.fi
mailto:sari.nurmivaara@jyvaskyla.fi
mailto:sari.nurmivaara@jyvaskyla.fi
https://link.webropolsurveys.com/S/7EEA8AE9CC500526
mailto:anne.mujunen@ksshp.fi
https://www.ksshp.fi/fi-FI/Ammattilaiselle/Perusterveydenhuollon_yksikko/Hankkeet/Tietoon_perustuva_ehkaisevan_paihdetyon_johtamisen_malli_KeskiSuomessa
https://www.ksshp.fi/fi-FI/Ammattilaiselle/Perusterveydenhuollon_yksikko/Hankkeet/Tietoon_perustuva_ehkaisevan_paihdetyon_johtamisen_malli_KeskiSuomessa
https://www.terveysportti.fi/xmedia/shp/shp01332/etusivukuva2.html
https://www.terveysportti.fi/xmedia/shp/shp01332/etusivukuva2.html
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päihteiden käytön riskejä, suojaavia tekijöitä ja opastetaan ehkäisevän työn me-
netelmien äärelle. 
   
Lisätietoa:  
-Raija Harju-Kivinen, projektipäällikkö EPTT-hanke, Keski-Suomen sairaanhoito-
piiri, raija.harju-kivinen(at)ksshp.fi 
-Nina Peränen, projektipäällikkö, hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, Keski-
Suomen sote-uudistus, nina.peranen(at)jyvaskyla.fi 
 
Lue lisää: Uutinen 11.3.2021: Ehkäisevän päihdetyön työkaluja ammattilaisille 
 

9. Tulevat tapahtumat ja infotilaisuudet 
 
Keski-Suomen Yrittäjien ja Keski-Suomen sote-uudistus -hankkeiden Tulevaisuu-
den sote -tapahtumasarjan tulevat webinaarit ovat 

• Ti 20.4.2021, klo 17–18, OmaKS, Keski-Suomen digitaalinen sosiaali- ja ter-
veyskeskus – tulevaisuuden sote-palvelut 

• Ti 18.5.2021, klo 17–18, Tuottajien ohjaus ja valvonta 
 
Ilmoittautuminen tapahtumiin aukeaa huhtikuussa. 
 
Lue lisää: Uutinen 12.3.2021: Tulevaisuuden sote - Keski-Suomen Yrittäjien ja Keski-
Suomen sote-uudistuksen hankkeiden avoin tapahtumasarja keväällä 2021 
 
Järjestöjen hankeinfoissa kerrotaan Keski-Suomen sote-uudistuksen ajankoh-
taisista asioista ja hankkeiden etenemisestä teemoittain järjestöjen näkökul-
masta. Viethän tietoa eteenpäin kuntasi järjestöille.  Tulevat hankeinfot: 

 
• ke 31.3.2021 klo 15–17, Palliatiivisen ja saattohoidon hoito- ja palveluketjut. Il-

moittautuminen lomakkeella.  
 
Lue lisää: Keski-Suomen sote-uudistuksen Järjestöt-verkkosivu 

 
10. Hankehallinnoinnin ajankohtaiset 
 
Sote-uudistus -hankkeita toteutetaan sote-ammattilaisten toimesta. Kuntien 
omarahoitusosuudet kerrytetään Rakenneuudistusta tukevaan alueelliseen val-
mistelu -hankkeeseen tehtävällä työpanoksella. Tarkempia tietoja saat omalta esi-
mieheltäsi. Kuntanne omarahoitusosuudet sekä työajanseurannan lomakkeet 
löytyvät liitetiedostot ja linkit kohdasta Innokylän sivuiltamme. 

 

https://www.jyvaskyla.fi/uutinen/2021-03-11_ehkaisevan-paihdetyon-tyokaluja-ammattilaisille
https://www.jyvaskyla.fi/uutinen/2021-03-12_tulevaisuuden-sote-keski-suomen-yrittajien-ja-keski-suomen-sote-uudistuksen
https://www.jyvaskyla.fi/uutinen/2021-03-12_tulevaisuuden-sote-keski-suomen-yrittajien-ja-keski-suomen-sote-uudistuksen
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=XNA0_PKiwkqJxbRPOp9FHD2XrmSGmihDjt1AvByqIkpUOUZYUjRPMDVWSklaSVo0SkRLTUtXNUxCOS4u
https://www.jyvaskyla.fi/hankkeet/keski-suomen-sote-uudistus/sote-uudistus-jarjestot
https://innokyla.fi/fi/kokonaisuus/keski-suomi-rakenneuudistusta-tukeva-alueellinen-valmistelu-monesta-hyvasta-yhdeksi
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11. Kansallisen sote-uudistuksen valmistelun tilanne 
 
Sote-uudistukseen liittyvät lakiesitykset ovat parhaillaan eduskunnan käsittelyssä 
ja päätöksiä odotetaan kevään 2021 aikana. Hallituksen esityksen mukaiset hyvin-
vointialueet perustettaisiin lain astuttua voimaan. Hallitus esittää lain voimaantu-
loajaksi 1.7.2021. Kuntien ja kuntayhtymien sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelas-
tustoimen henkilöstö siirtyisi tehtäviensä mukana kokonaisuudessaan hyvinvoin-
tialueiden palvelukseen 1.1.2023. 
 
Valtakunnallisen sote-uudistuksen uutiskirjeen voit tilata sote-uudistuksen verk-
kosivulta. Sote-uudistuksen valmistelua voit seurata sote-uudistuksen verkkosi-
vuilta. Sivustolle kootaan uudistuksen valmisteluun ja etenemiseen liittyvä keskei-
nen sisältö, kuten valmisteluorganisaatio, valmistelijoiden yhteystiedot, esittely-
materiaalia sekä tiedotteet ja uutiset. 

 
12. Oletko jo tutustunut blogiimme? 

Blogissamme visioidaan, miltä tulevaisuuden sote näyttää eri puolilla Keski-Suo-
men maakuntaa.  Tuoreimmat kirjoitukset  

• Merja Ahonen 23.3.2021: Osastonhoito tärkeä osa toimivaa palvelupolkua 
• Eeva Nykänen 15.3.2021: Ravitsemuksen potentiaali terveydenhuollon me-

nojen karsimisessa osittain hyödyntämässä 

Tuo organisaatiotanne, aluettanne ja osaamistanne esille ja kirjoita blogiimme! 
Kirjoittajilta toivotaan omia näkemyksien ja mielipiteiden esille tuomista.  
 
Lisätietoa: Sanna-Riikka Koponen, viestintäasiantuntija, Keski-Suomen sote-uu-
distus, sanna-riikka.koponen@jyvaskyla.fi  

 
13. Verkkosivut ja sosiaalinen media  
 
Kerromme Keski-Suomen sote-uudistuksen hankkeiden etenemisestä ja työn tu-
loksista, tilaisuuksista sekä työmme arjesta verkkosivuillamme sekä sosiaalisessa 
mediassa. Tule mukaan seuraamaan! 

Verkkosivumme 

• Jyväskylän kaupungin verkkosivut, jyvaskyla.fi/sote-uudistus 

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

https://soteuudistus.fi/uutiskirjeen-tilaus
https://soteuudistus.fi/uutiskirjeen-tilaus
https://soteuudistus.fi/etusivu
https://soteuudistus.fi/etusivu
https://soteuudistus.fi/valmisteluorganisaatio
https://soteuudistus.fi/yhteystiedot
https://soteuudistus.fi/materiaalit
https://soteuudistus.fi/materiaalit
https://soteuudistus.fi/tiedotteet-ja-uutiset
https://www.jyvaskyla.fi/blogit/keski-suomen-sote-uudistus
https://www.jyvaskyla.fi/blogit/keski-suomen-sote-uudistus/osastohoito-tarkea-osa-toimivaa-palvelupolkua
https://www.jyvaskyla.fi/blogit/keski-suomen-sote-uudistus/ravitsemuksen-potentiaali-terveydenhuollon-menojen-karsimisessa
https://www.jyvaskyla.fi/blogit/keski-suomen-sote-uudistus/ravitsemuksen-potentiaali-terveydenhuollon-menojen-karsimisessa
mailto:sanna-riikka.koponen@jyvaskyla.fi
https://www.jyvaskyla.fi/hankkeet/keski-suomen-sote-uudistus
https://innokyla.fi/fi/kokonaisuus/keski-suomi-rakenneuudistusta-tukeva-alueellinen-valmistelu-monesta-hyvasta-yhdeksi
https://innokyla.fi/fi/kokonaisuus/keski-suomi-tulevaisuuden-sote-keskus-monesta-hyvasta-yhdeksi-parhaista
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Somekanavamme 

Facebook: @keskisuomensoteuudistus, Twitter: @sotekeskisuomi, Instagram: 
@keskisuomensoteuudistus, Blogi: Keski-Suomen sote-uudistus 

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

 

Seuraava uutiskirje ilmestyy vk 16/2021. 

 

Yhteistyöterveisin 
 

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

 
 

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

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fkeskisuomensoteuudistus.fi&data=04%7C01%7C%7C8b594ebc8bdb4f49589408d880c6a13a%7Cfc34d05ca2f24ac289c5b44f3a9f451c%7C0%7C0%7C637400937876073269%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=AQXl0oYsJy73JznarZ%2F6R1Yu5LFd0BUf5rqijhza5RU%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fsotekeskisuomi&data=04%7C01%7C%7C8b594ebc8bdb4f49589408d880c6a13a%7Cfc34d05ca2f24ac289c5b44f3a9f451c%7C0%7C0%7C637400937876083264%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=I5Z20vaz16%2ByWnvZWEMlUIYfBK6s7CbqKHMp%2BnIfiOk%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fkeskisuomensoteuudistus%2F&data=04%7C01%7C%7C8b594ebc8bdb4f49589408d880c6a13a%7Cfc34d05ca2f24ac289c5b44f3a9f451c%7C0%7C0%7C637400937876083264%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=APCwoEvfuSI1vucmhXvPDK4wmUjuIC1kVD%2FkBJOlNgM%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.jyvaskyla.fi%2Fblogit%2Fkeski-suomen-sote-uudistus&data=04%7C01%7C%7C8b594ebc8bdb4f49589408d880c6a13a%7Cfc34d05ca2f24ac289c5b44f3a9f451c%7C0%7C0%7C637400937876093256%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=migwCqGe15Y2X7%2FR4RB2na7ci24TQ6fVuqsjJrI9vrE%3D&reserved=0
mailto:Keski-Suomen.sote@jyvaskyla.fi
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.jyvaskyla.fi%2Fsote-uudistus&data=04%7C01%7C%7C8b594ebc8bdb4f49589408d880c6a13a%7Cfc34d05ca2f24ac289c5b44f3a9f451c%7C0%7C0%7C637400937876113254%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=CpApApClgMlx6VppTAknlTCRskrR3UOjyV0OYlhMKVc%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fkeskisuomensoteuudistus.fi&data=04%7C01%7C%7C8b594ebc8bdb4f49589408d880c6a13a%7Cfc34d05ca2f24ac289c5b44f3a9f451c%7C0%7C0%7C637400937876113254%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Vk%2F61PoXQRFmGcn1uUsftGZN0YK%2Fc0lBh4hAQL5KnJM%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fsotekeskisuomi&data=04%7C01%7C%7C8b594ebc8bdb4f49589408d880c6a13a%7Cfc34d05ca2f24ac289c5b44f3a9f451c%7C0%7C0%7C637400937876123246%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Lyqml147yvbXfmgtg2G99glPX6HutWFnzW8fS84IWqQ%3D&reserved=0
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