
 

  

Uutiskirje sote-ammattilaiset 4/2021 
 

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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Tässä uutiskirjeessä aiheina muun muassa: 
• OmaKS.fi avautuu toukokuussa
• Viestinnän palautekysely
• RAI-järjestelmä laajenee koko Keski-Suomeen
• Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
• Osallisuuden ja järjestöyhteistyön mallit
• Kysely keskisuomalaisille huoltajille sivistys- ja sote-palveluista
• Sähköisten palveluiden kysely
• Työaikaseurannan ohjeet ja lomakkeet
• Sote-uudistuksen tilanne

1. OmaKS.fi avautuu toukokuussa

OmaKS.fi-palvelu, Keski-Suomen digitaalinen sosiaali- ja terveyskeskus avautuu touko-
kuun loppupuolella. Julkisten terveysasemien asiakkaille Jyväskylässä, Hankasalmella ja 
Uuraisilla. Aluksi palvelussa on muun muassa asiakkaan ja sote-ammattilaisen välinen 
keskustelukanava chatbot, etävastaanotto, yhteydenottolomakkeet sekä hyvinvoinnin ja 
terveyden sivusto. Palvelun on tarkoitus laajentua laajemmin keskisuomalaisten käyttöön 
tulevien vuosien aikana. OmaKS-tiimi on aloittanut tehtävissään 6.4.2021. 

Lisätietoja: 

• Tiina Koponen, ohjelmapäällikkö, Keski-Suomen sote-uudistus, tiina.kopo-
nen(at)jyvaskyla.fi

• Sari Nurmivaara, projektipäällikkö, Keski-Suomen sote-uudistus, sari.nurmi-
vaara(at) jyvaskyla.fi

2. Viestinnän palautekysely

Kartoitamme hankkeidemme viestinnän onnistumisia ja kehittämisen kohteita. Huomi-
oimme kyselyn tulokset viestinnän suunnittelussa ja kehittämisessä. Vastaathan kyselyyn 
lomakkeella 30.4. mennessä. Kiitos vastauksestasi!  

Lisätietoja: Sanna-Riikka Koponen, viestintäasiantuntija, Keski-Suomen sote-uudistus, 
sanna-riikka.koponen@jyvaskyla.fi  

3. RAI-järjestelmä laajenee koko Keski-Suomeen

Toteutamme RAI -arviointi- ja seurantajärjestelmän käyttöönotto kaikissa Keski-Suomen 
kunnissa vuoden 2021 aikana. 

- Tuemme esihenkilöitä ja hoitohenkilöstöä järjestelmän käyttöönotossa ja tiedon hyö-
dyntämisessä asiakkaiden arjen suunnittelussa. Lisäksi sote-ammattilaisten RAI-osaa-
mista ylläpidetään esimerkiksi RAIsoftin järjestämillä verkkokursseilla, sanoo RAI-koordi-
naattorimme Mervi Kivistö.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=XNA0_PKiwkqJxbRPOp9FHM9Cup43lBFKtlDozj-VXBBUNVBSRVVVOFVTQzdUUkxUVUtTVlc5V09CUC4u
mailto:sanna-riikka.koponen@jyvaskyla.fi
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Lue lisää: Uutinen 26.3.2021 RAI-järjestelmä tukee asiakkaan hoidon laadun kehittämistä 

 

4. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen 
 
Keski-Suomen väestön hyvinvoinnin ja terveyden tilaa kuvaava Keski-Suomen hyvinvoin-
tikertomus 2017-2020 on valmistumassa. Kertomus summaa hyvinvoinnin vahvuudet ja 
haasteet, kokoaa jo tehtyjä toimenpiteitä sekä toimii tausta-aineistona uudelle hyvinvoin-
tisuunnitelmalle. Hyvinvointikertomus näyttää kunnille Keski-Suomen tason, johon voi-
daan peilata omaa kuntaa. Sote-ammattilaisen näkökulmasta hyvinvointikertomus ja 
oman kunnan hyvinvointisuunnitelmat antavat perusteita työn painotusten ja linjausten 
valinnoille, esimerkiksi miksi juuri meidän organisaatiossa panostetaan diabeteksen laatu-
työhön. 
  
Keski-Suomen hyvinvointiohjelmaa vuosille 2021-2024 valmistelee Keski-Suomen hyvin-
vointiryhmä. Ohjelma painottaa elinvoiman ja hyvinvointitalouden, lähiluonnon ja yhtei-
söllisyyden sekä osallisuuden merkitystä hyvinvoinnille sekä nostaa esiin yksilöiden omia 
mahdollisuuksia edistää omaa, läheisten sekä ympäristön hyvinvointia. Ohjelma nostaa 
esiin myös ennakoinnin ja tiedolla johtamisen erityisesti väestörakenteen muutoksen tuo-
mien haasteiden kohdalla. Hyvinvointiohjelma ilmaisee Keski-Suomen hyte-työn linjauk-
set, jotka näkyvät kuntien hyvinvointisuunnitelmissa. Kunnan hyvinvointisuunnitelma lin-
jaa kunnan hyte-työtä, joka ulottuu sote-organisaatioihin saakka.  
 
Lisätietoja: Nina Peränen, projektipäällikkö, Keski-Suomen sote-uudistus, nina.pera-
nen(a)jyvaskyla.fi 
  
5. Maakunnalliset osallisuuden ja järjestöyhteistyön mallit 
 
Maakunnallisen osallisuuden ja järjestöyhteistyön mallien tavoitteena on tarjota sote-pal-
veluita tuottaville ja järjestäville organisaatioille konkreettisia, käyttökelpoisia malleja ja 
työkaluja asiakasosallisuuteen ja järjestöyhteistyöhön liittyen. Erityisesti luodaan ehdotuk-
sia, toimintamalleja ja käytäntöjä esimerkiksi asiakasraateihin, kokemusasiantuntijoihin ja 
järjestöjen kanssa tehtävään yhteistyöhön liittyen. Malleja työstetään yhdessä kuntien, jär-
jestöjen ja kokemusasiantuntijoiden kanssa.  
 
Sote-ammattilaisen on mahdollista tehdä omaa työtään aiempaa vahvemmin asiakkai-
den, läheisten ja eri sidosryhmien kanssa, silloin kun sekä osallisuus että järjestöjen kanssa 
tehtävä yhteistyö on rakenteissa ja kiinteä osa organisaatiokulttuuria, jota osallisuuden ja 
järjestöyhteistyön malleilla tavoitellaan. 
 
Lisätietoja: Anne Astikainen, projektipäällikkö, Keski-Suomen sote-uudistus, anne.astikai-
nen(at)jyvaskyla.fi (30.4. asti) 
 
 
 
 

https://www.jyvaskyla.fi/uutinen/2021-03-26_rai-jarjestelma-tukee-asiakkaan-hoidon-laadun-kehittamista
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6. Kysely perheille sivistys- ja sote-palveluista 
 
Kartoitamme keskisuomalaisten huoltajien kokemuksia lasten, nuorten ja perheiden sivis-
tys- ja sote-palveluista sekä korona-ajan vaikutuksista perheiden hyvinvointiin. Kyselyn tu-
loksia hyödynnetään Keski-Suomen sote-uudistuksen hankkeissa, mahdollisen Keski-Suo-
men hyvinvointialueen sekä kuntien lasten, nuorten ja perheiden palveluiden kehittämi-
sessä. Voit vastata kyselyyn huoltajan näkökulmasta. Kysely on avoinna 30.4. asti. 
 
Lue lisää: Uutinen 6.4.2021, Kysely keskisuomalaisille perheille sivistys- ja sote-palveluista 
 
Lisätietoja 

• Hanna Hämäläinen, projektipäällikkö, Keski-Suomen sote-uudistus, hanna.k.hama-
lainen(at)jyvaskyla.fi 

• Marika Erkkilä, projektityöntekijä, Keski-Suomen sote-uudistus, marika.erk-
kila(at)jyvaskyla.fi 
 

7. Sähköisen asioinnin kysely 
 
Aster Keski-Suomi ja Keski-Suomen sote-uudistuksen hankkeet keräävät tietoa Keski-
Suomen sosiaali- ja terveyspalveluiden sähköisen asioinnin kehittämisen tueksi. Suunnit-
teilla ovat muun muassa OmaKS.fi-palvelu, Keski-Suomen digitaalinen sosiaali- ja terveys-
keskus ja asiakas- ja potilastietojärjestelmä Aster. Kysely on avoinna 30.4. asti. Vastaamaan 
pääset lomakkeella. Kiitos vastauksestasi!  

8. Työaikaseurannan ohjeet ja lomakkeet 2021 

Hankkeitamme toteutetaan sote-ammattilaisten toimesta. Kuntien omarahoitusosuudet 
kerrytetään Rakenneuudistusta tukevaan alueelliseen valmistelu -hankkeeseen tehtävällä 
työpanoksella. Tarkempia tietoja saat omalta esimieheltäsi. Kuntanne omarahoitusosuu-
det sekä työajanseurannan lomakkeet löytyvät liitetiedostot ja linkit kohdasta Innokylän 
sivuiltamme.  
 
Lisätietoja: hankejohtaja Mikael Palola, mikael.palola(at)jyvaskyla.fi 
 
9. Sote-uudistuksen tilanne  
 
Valtakunnallisen sote-uudistuksen käsittely on siirtynyt eduskuntassa ja päätöksiä odote-
taan kevään/alkukesän 2021 aikana. Hallituksen esityksen mukaiset hyvinvointialueet pe-
rustettaisiin lain astuttua voimaan 1.7.2021.  
 
Keski-Suomen sote-uudistuksen hankkeissa keskitytään kuntien tukemiseen sote-palve-
luiden järjestämisessä ja tuottamisessa. Hankkeissa ei varsinaisesti valmistella tulevia Hy-
vinvointialueita. Näin ollen hankkeet etenevät hankesuunnitelmien mukaisesti riippu-
matta lakien hyväksymisestä. Hankesuunnitelmat: 
Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelma 
Rakenneuudistusta tukeva alueellinen valmistelu -hanke 

https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/3f4ada0e-ae3e-4ce6-a733-6859dee96496?displayId=Fin2248795
https://www.jyvaskyla.fi/uutinen/2021-04-06_kysely-keskisuomalaisille-perheille-sivistys-ja-sote-palveluista
https://link.webropolsurveys.com/S/7EEA8AE9CC500526
https://innokyla.fi/fi/kokonaisuus/keski-suomi-rakenneuudistusta-tukeva-alueellinen-valmistelu-monesta-hyvasta-yhdeksi
https://innokyla.fi/fi/kokonaisuus/keski-suomi-rakenneuudistusta-tukeva-alueellinen-valmistelu-monesta-hyvasta-yhdeksi
https://innokyla.fi/sites/default/files/2020-10/Liite2_hankesuunnitelma_sotekeskus_keskisuomi.pdf
https://innokyla.fi/sites/default/files/2020-10/Liite2_hankesuunnitelma_sotekeskus_keskisuomi.pdf
https://innokyla.fi/sites/default/files/2020-10/KS-Sote-rakenne_monesta%20hyv%C3%A4st%C3%A4%20yhdeksi%20parhaista%202020.pdf
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Keski-Suomessa varaudutaan käynnistämään Hyvinvointialueen valmistelu heti sote-la-
kien voimaantultua. Valmisteluun liittyen maakunnassa valmistaudutaan asettamaan nk. 
väliaikainen toimielin (VATE). Sen tehtävänä on huolehtia Hyvinvointialueen valmistelusta 
Hyvinvointialueen aluevaaleihin saakka. Aluevaalit on lakiesityksen mukaan tarkoitus jär-
jestää maaliskuussa 2022. VATE:n tehtävät siirtyvät aluevaaleissa valittavalle aluevaltuus-
tolle ja sen valitsemalle Hyvinvointialueen hallitukselle ja edelleen niiden nimeämille vi-
ranhaltijoille kevään 2022 aikana.  
 
Vastuu sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta siirtyy lakiesityksen 
mukaan kunnista ja kuntayhtymistä Hyvinvointialueille vuoden 2023 alusta alkaen. Kun-
tien ja kuntayhtymien sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen henkilöstö siirtyisi 
tehtäviensä mukana kokonaisuudessaan hyvinvointialueiden palvelukseen 1.1.2023. Lue 
lisää valtakunnallisilta sote-uudistuksen verkkosivuilta. 
 

11. Kirjoita blogiimme 

Blogissamme visioidaan, miltä tulevaisuuden sote näyttää eri puolilla Keski-Suomen maa-
kuntaa. Kirjoittajilta toivotaan omia näkemyksien ja mielipiteiden esille tuomista. Blogikir-
joitus tuo osaamistanne, aluettanne ja organisaatiotanne esiin! 
 
Viimeisimmät blogipostaukset 
Kaikkien osallisuuteen on vielä matkaa, mutta unelmia saa olla. Anne Astikaisen kirjoitus 
7.4.2021: Osallisuus on ajattelun ja toimintakulttuurin muutosta 
 
Osastojen tavoite tarjota lyhytaikaista sairaalahoitoa kotona pärjäämisen tueksi vahvistuu. 
Oikea-aikainen ja tarpeen mukainen hoito on nopein tie kuntoutumiseen ja tervehtymi-
seen. Merja Ahosen kirjoitus 22.3.2021: Osastonhoito tärkeä osa toimivaa palvelupolkua 
 
Säästöä tuo ennaltaehkäisevä työ, kuten varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen ruokakas-
vatus ja monipuoliseksi ruokailijaksi kasvattava maistuva ruoka. Eeva Nykäsen kirjoitus, 
15.3.2021: Ravitsemuksen potentiaali terveydenhuollon menojen karsimisessa osittain hyö-
dyntämässä 
 
Lisätietoja: Sanna-Riikka Koponen, viestintäasiantuntija, Keski-Suomen sote-uudistus, 
sanna-riikka.koponen@jyvaskyla.fi  

 

12. Somekanavamme ja viimeiset uutiset 
 
Kerromme Keski-Suomen sote-uudistuksen etenemisestä ja työn tuloksista, tapahtu-
mista ja tilaisuuksista sekä työmme arjesta sosiaalisessa mediassa. Tule seuraamaan! 
Facebook: @keskisuomensoteuudistus 
Twitter: @sotekeskisuomi 
Instagram: @keskisuomensoteuudistus 
Blogi: Keski-Suomen sote-uudistus 
 
#hyväarkikaikille #soteuudistuskeskisuomi 

https://soteuudistus.fi/-/1271139/hallituksen-esitys-sote-uudistukseksi-ja-uudistusta-koskeva-lainsaadanto-etenee-eduskuntaan
https://www.jyvaskyla.fi/blogit/keski-suomen-sote-uudistus
https://www.jyvaskyla.fi/blogit/keski-suomen-sote-uudistus/osallisuus-ajattelun-ja-toimintakulttuurin-muutosta
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://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
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Uutiset  
Vastaa Keksi-Suomen sote-uudistuksen viestinnän kyselyyn, 13.4.2021 
Kysely keskisuomalaisille lapsille, nuorille ja perheille, 6.4.2021 
RAI-järjestelmä tukee asiakkaan hoidon laadun kehittämistä, 26.3.2021 
Varhaista tukea keskisuomalaisille lapsille, nuorille ja perheille, 23.3.2021 
 
Seuraava uutiskirje ilmestyy vk 20/2021. 
 

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 
 
 
 

https://www.jyvaskyla.fi/uutinen/2021-04-13_vastaa-keski-suomen-sote-uudistuksen-viestinnan-palautekyselyyn
https://www.jyvaskyla.fi/uutinen/2021-04-06_kysely-keskisuomalaisille-perheille-sivistys-ja-sote-palveluista
https://www.jyvaskyla.fi/uutinen/2021-03-26_rai-jarjestelma-tukee-asiakkaan-hoidon-laadun-kehittamista
https://www.jyvaskyla.fi/uutinen/2021-03-24_varhaista-tukea-eri-elamantilaisiin-keskisuomalaisille-lapsille-nuorille-ja
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
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fkeskisuomensoteuudistus%2F&data=04%7C01%7C%7C8b594ebc8bdb4f49589408d880c6a13a%7Cfc34d05ca2f24ac289c5b44f3a9f451c%7C0%7C0%7C637400937876123246%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=JLW6NN8BI3XsDBqZLwHjFApWA36rSJcw%2FJEcknpjddQ%3D&reserved=0

