
Uutiskirje sote-ammattilaiset 5/2021 
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
• Avoimia tehtäviä ja henkilöstöuutisia
• Kutsu lasten, nuorten ja perheiden palveluiden kyselyn 

tiedotustilaisuuteen

• Sote-uudistuksen tilanne
• Keski-Suomen väliaikainen toimielin (VATE) ja hyvinvointialue
• Työaikaseurannan ohjeet ja lomakkeet
• RAI-haaste Keski-Suomesta maailmalle
• Kirjoita blogiimme
• Somekanavat ja viimeiset uutiset

1. OmaKS.fi avautuu

OmaKS, Keski-Suomen digitaalinen sosiaali- ja terveyskeskus avautuu toukokuun 
lopussa (vk 21) Jyväskylän, Uuraisten ja Hankasalmen julkisten terveysasemien 
asiakkaille. OmaKS.fi-palvelussa voi asioida sairaanhoitajan tai sosiaaliohjaajan 
kanssa videon tai chatin välityksellä. Tarvittaessa palvelu ohjaa asiakkaan lääkä-
rille. OmaKS:n hyvinvoinnin ja terveyden sivusto tukee keskisuomalaisia omaan 
hyvinvointiin, terveyteen ja turvallisuuteen liittyvissä asioissa.  

– Palvelumme kattaa laajalti hyvinvoinnin kaikki osa-alueet. Toivottavasti ihmiset
ottavat myös sosiaali- ja elämäntapaohjaajan palvelut omakseen. Olemme rekry-
toineet monipuolisen ja osaavan tiimin ammattilaisia palvelemaan keskisuoma-
laisia, kertoo ohjelmapäällikkö Tiina Koponen.

OmaKS.fi-palvelu toimii kivijalkapalveluiden rinnalla täydentäen sen palveluja. Tu-
levaisuuden digitaalisessa sote-keskuksessa keskisuomalaisia asukkaita palvelee 
moniammatillinen sote-ammattilaisten joukko. Asiakaskunnat sekä sivuston si-
sällöt tulevat laajenemaan lähivuosien aikana. 

Lue lisää: OmaKS.fi-palvelu avautuu toukokuun lopussa, 5.5.2021 

Lisätietoja: 
• Tiina Koponen, ohjelmapäällikkö, p. 050 311 8075, tiina.koponen(at)jyvas-

kyla.fi
• Sari Nurmivaara, projektipäällikkö, p. 050 311 8285, sari.nurmivaara(at) jyvas-

kyla.fi

https://www.jyvaskyla.fi/uutinen/2021-05-05_omaksfi-keski-suomen-digitaalinen-sosiaali-ja-terveyskeskus-avataan-toukokuun
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2. Avoimia tehtäviä ja henkilöstöuutisia

Projektityöntekijä, mielenterveys ja päihdepalvelut 
Haemme mielenterveys- ja päihdepalveluketjujen kehittämiseen projektityönte-
kijää. Tarjoamme tulevalle työntekijälle mahdollisuuden päästä vaikuttamaan 
mielenterveys- ja päihdepalveluiden saatavuuteen ja sujuvuuteen sekä verkostoi-
tumaan laajasti eri toimijoiden kanssa. Hanketiimimme asiantuntijat ovat kehittä-
mistyön tukena. Kiinnostuitko? Lue lisää Kuntarekryn verkkosivuilta ja hae 31.5. 
mennessä: Projektityöntekijä, mielenterveys- ja päihdepalvelut 

Järjestöyhteistyön ja osallisuuden projektipäällikkö 
Arto Lampila vastaa järjestöyhteistyöstä ja osallisuudesta hankkeissamme 3.5. al-
kaen. Lampila jatkaa projektipäällikkö Anne Astikaisen työtä, osallisuuden ja jär-
jestöyhteistyön toimintamallien valmistelua. Lisätietoja: Arto Lampila, projekti-
päällikkö, arto.lampila(at)jyvaskyla.fi 

3. Kutsu lasten, nuorten ja perheiden palveluiden kyselyn tiedo-
tustilaisuuteen

Tervetuloa keskustelemaan ja kuulemaan Keski-Suomen lasten, nuorten ja per-
heiden hyvinvoinnin ja terveyden tilasta sekä tuoreen kyselyn tuloksista ke 26.5. 
klo 10 –11. Osallistu Teams-tilaisuuteen. Ei ennakkoilmoittautumista. 

Lue lisää: Yli 2 000 keskisuomalaista huoltajaa kertoi kokemuksensa sivistys- ja 
sote-palveluista, uutinen 11.5.2021 

Lisätietoja: 
• Hanna Hämäläinen, projektipäällikkö, Keski-Suomen sote-uudistus, p. 050

311 8684, hanna.k.hamalainen(at)jyvaskyla.fi
• Marika Erkkilä, projektityöntekijä, Keski-Suomen sote-uudistus, p. 050 311

8689, marika.erkkila(at)jyvaskyla.fi

4. Sote-uudistuksen tilanne

Valtakunnallisen sote-uudistuksen käsittely on eduskuntassa ja päätöksiä odote-
taan kesän 2021 aikana. Hallituksen esityksen mukaiset hyvinvointialueet (22 kpl) 
perustettaisiin lain astuttua voimaan 1.7.2021.  

Keski-Suomen sote-uudistuksen hankkeet sisältävät Tulevaisuuden sosiaali- ja 
terveyskeskus -ohjelman sekä Rakenneuudistusta tukevan alueellisen valmistelu 
-hankkeen, jotka muodostavat kokonaisuuden Monesta hyvästä yhdeksi

https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/projektityontekija-mielenterv-ja-paihdepalvelut-jyv-52-605-21/
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTlhYzdjYzQtNjJlYS00OTM2LTg3YzktOWFmNjc3NDgwMjZj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22fc34d05c-a2f2-4ac2-89c5-b44f3a9f451c%22%2c%22Oid%22%3a%229eba42cf-9437-4a11-b650-e8ce3f955c10%22%7d
https://www.jyvaskyla.fi/uutinen/2021-05-11_yli-2-000-keskisuomalaista-huoltajaa-kertoi-kokemuksensa-sivistys-ja-sote
https://www.jyvaskyla.fi/uutinen/2021-05-11_yli-2-000-keskisuomalaista-huoltajaa-kertoi-kokemuksensa-sivistys-ja-sote
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parhaista. Tuemme Keski-Suomen kuntia sekä niiden keskinäistä yhteistyötä 
sote-palveluiden järjestämisessä ja tuottamisessa. Kehittämiskohteemme ovat 
valikoituneet Keski-Suomen kuntien tarpeista ja lähtökohdista, kärkenä sote-pal-
veluiden digitalisointi.   

Hankkeissamme ei varsinaisesti valmistella tulevaa Keski-Suomen hyvinvointialu-
etta. Näin ollen hankkeet etenevät hankesuunnitelmien mukaisesti riippumatta 
lakien hyväksymisestä.  

Hankesuunnitelmat: 
Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelma 
Rakenneuudistusta tukeva alueellinen valmistelu -hanke 

5. Keski-Suomen väliaikainen toimielin (VATE) ja hyvinvointialue

Keski-Suomessa varaudutaan käynnistämään Keski-Suomen hyvinvointialueen 
valmistelu lakien voimaantultua 1.7.2021. Keski-Suomessa valmistaudutaan aset-
tamaan väliaikainen toimielin (VATE), jonka tehtävänä on huolehtia hyvinvointi-
alueen valmistelusta hyvinvointialueen aluevaaleihin saakka. Aluevaalit on tarkoi-
tus järjestää lakiesityksen mukaisesti maaliskuussa 2022. VATE:n tehtävät siirtyvät 
aluevaaleissa valittavalle aluevaltuustolle ja sen valitsemalle hyvinvointialueen 
hallitukselle ja edelleen niiden nimeämille viranhaltijoille kevään 2022 aikana.  

Vastuu sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta siirtyy laki-
esityksen mukaan kunnista ja kuntayhtymistä Keski-Suomen hyvinvointialueille 
1.1.2023 alkaen. Kuntien ja kuntayhtymien sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelas-
tustoimen henkilöstö siirtyisi tehtäviensä mukana kokonaisuudessaan hyvinvoin-
tialueiden palvelukseen 1.1.2023. 

Lue lisää valtakunnallisilta sote-uudistuksen verkkosivuilta. 

6. Työaikaseurannan ohjeet ja lomakkeet 2021

Hankkeitamme toteutetaan sote-ammattilaisten toimesta. Kuntien omarahoitus-
osuudet kerrytetään Rakenneuudistusta tukevaan alueelliseen valmistelu -hank-
keeseen tehtävällä työpanoksella. Tarkempia tietoja saat omalta esimieheltäsi. 
Kuntanne omarahoitusosuudet sekä työajanseurannan lomakkeet löytyvät liite-
tiedostot ja linkit kohdasta Innokylän sivuiltamme.  

Lisätietoja: Mikael Palola, hankejohtaja, mikael.palola(at)jyvaskyla.fi 

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
https://soteuudistus.fi/-/1271139/hallituksen-esitys-sote-uudistukseksi-ja-uudistusta-koskeva-lainsaadanto-etenee-eduskuntaan
https://innokyla.fi/fi/kokonaisuus/keski-suomi-rakenneuudistusta-tukeva-alueellinen-valmistelu-monesta-hyvasta-yhdeksi
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7. RAI-haaste Keski-Suomesta maailmalle

RAI-koordinaattorimme Mervi Kivistö ja projektipäällikkömme Kaisa Lemmetty 
kirjoittivat valtakunnallisen sote-uudistuksen verkkosivuille artikkelin arviointi- ja 
seurantajärjestelmä RAI:n käyttöönotosta Keski-Suomessa. Kivistö ja Lemmetty 
haastavat kaikki sote-ammattilaiset yhteisiin talkoisiin, jotta Suomen ikääntynei-
den palvelut ovat tulevaisuudessa maailman parhaat! 

Lue koko artikkeli: Haaste Keski-Suomesta: kehitetään yhdessä maailman parhaat 
vanhuspalvelut RAI-tiedolla, 11.5.2021 

8. Kirjoita blogiimme

Blogissamme visioidaan, miltä tulevaisuuden sote näyttää eri puolilla Keski-Suo-
men maakuntaa. Kirjoittajilta toivotaan omia näkemyksien ja mielipiteiden esille 
tuomista. Blogikirjoitus tuo osaamistanne, aluettanne ja organisaatiotanne esiin! 

Viimeisimmät blogipostaukset 

Projektityöntekijämme Emilia Nygren kirjoittaa mielenterveys- ja päihdepalvelui-
den kehittämisestä: kohtaamisten merkityksestä, kuuntelemisesta ja yhteistyöstä 
sekä rohkeasti myös omakohtaisista kokemuksistaan 17.5.2021: Mielenterveys on 
sinun ja minun – meidän kaikkien 

Raija Harju-Kivinen, Keski-Suomen sairaanhoitopiirin Ehkäisevän päihdetyön tie-
dolla johtamisen hankkeen (EPTT) projektipäällikkö, kirjoittaa ehkäisevästä päih-
detyöstä, sosiaalisen laadun mallista sekä elämän eri osa-alueiden kokonaisvaltai-
sesta huomioimisesta 3.5.2021. Hyvinvoinnin vaikuttaminen vaikuttavinta ehkäise-
vää päihdetyötä 

Kaikkien osallisuuteen on vielä matkaa, mutta unelmia saa olla. Projektipäällikkö 
(30.4. asti) Anne Astikainen 7.4.2021: Osallisuus on ajattelun ja toimintakulttuurin 
muutosta 

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

9. Somekanavamme ja viimeiset uutiset

Kerromme Keski-Suomen sote-uudistuksen hankkeiden etenemisestä ja työn tu-
loksista, tapahtumista ja tilaisuuksista sekä työmme arjesta sosiaalisessa medi-
assa. Tule seuraamaan! 

Facebook: @keskisuomensoteuudistus 
Twitter: @sotekeskisuomi 

https://soteuudistus.fi/-/haaste-keski-suomesta-kehitetaan-rai-tiedolla-vanhusten-palveluista-maailman-parhaat-
https://soteuudistus.fi/-/haaste-keski-suomesta-kehitetaan-rai-tiedolla-vanhusten-palveluista-maailman-parhaat-
https://www.jyvaskyla.fi/blogit/keski-suomen-sote-uudistus
https://www.jyvaskyla.fi/blogit/keski-suomen-sote-uudistus/mielenterveys-sinun-ja-minun-meidan-kaikkien
https://www.jyvaskyla.fi/blogit/keski-suomen-sote-uudistus/mielenterveys-sinun-ja-minun-meidan-kaikkien
https://www.jyvaskyla.fi/blogit/keski-suomen-sote-uudistus/hyvinvoinnin-vahvistaminen-vaikuttavinta-ehkaisevaa-paihdetyota
https://www.jyvaskyla.fi/blogit/keski-suomen-sote-uudistus/hyvinvoinnin-vahvistaminen-vaikuttavinta-ehkaisevaa-paihdetyota
https://www.jyvaskyla.fi/blogit/keski-suomen-sote-uudistus/osallisuus-ajattelun-ja-toimintakulttuurin-muutosta
https://www.jyvaskyla.fi/blogit/keski-suomen-sote-uudistus/osallisuus-ajattelun-ja-toimintakulttuurin-muutosta
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
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Instagram: @keskisuomensoteuudistus 
Blogi: Keski-Suomen sote-uudistus 
 
#hyväarkikaikille #soteuudistuskeskisuomi 

Uutiset  

- Jyväskylän kaupunki alkaa tarjota maksutonta klamydian ja tippurin koti-
testiä, 11.5.2021 

- Yli 2 000 keskisuomalaista huoltajaa kertoi kokemuksensa sivistys- ja sote-
palveluista, uutinen 11.5.2021 

- OmaKS.fi-palvelu avautuu toukokuun lopussa, 5.5.2021 
- Yhteistyöstä voimaa mielenterveys – ja päihdeyhdistyksille työpaja 3.5.2021 
- Vaikuta tulevaan Keski-Suomen hyvinvointiohjelmaan 26.4.2021 
- Lastenvalvojan palvelut myös Muurameen ja Äänekoskelle etänä ja lähipal-

veluna Jyväskylästä 26.4.2021 
- Elämäntapaohjauksen etävalmennusryhmä tukee hyvinvoinnin edistämi-

sessä 26.4.2021 

 
Seuraava uutiskirje ilmestyy vk 24/2021. 
 

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://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
https://www.jyvaskyla.fi/uutinen/2021-05-11_jyvaskylan-kaupunki-alkaa-tarjota-maksutonta-klamydian-ja-tippurin-kotitestia
https://www.jyvaskyla.fi/uutinen/2021-05-11_jyvaskylan-kaupunki-alkaa-tarjota-maksutonta-klamydian-ja-tippurin-kotitestia
https://www.jyvaskyla.fi/uutinen/2021-05-11_yli-2-000-keskisuomalaista-huoltajaa-kertoi-kokemuksensa-sivistys-ja-sote
https://www.jyvaskyla.fi/uutinen/2021-05-11_yli-2-000-keskisuomalaista-huoltajaa-kertoi-kokemuksensa-sivistys-ja-sote
https://www.jyvaskyla.fi/uutinen/2021-05-05_omaksfi-keski-suomen-digitaalinen-sosiaali-ja-terveyskeskus-avataan-toukokuun
https://www.jyvaskyla.fi/uutinen/2021-05-03_yhteistyosta-voimaa-mielenterveys-ja-paihdeyhdistyksille-tyopaja-ma-245
https://www.jyvaskyla.fi/uutinen/2021-04-26_vaikuta-tulevaan-keski-suomen-hyvinvointiohjelmaan
https://www.jyvaskyla.fi/uutinen/2021-04-26_lastenvalvojan-palvelut-toukokuun-alusta-lahtien-myos-muurameen-ja-aanekoskelle
https://www.jyvaskyla.fi/uutinen/2021-04-26_lastenvalvojan-palvelut-toukokuun-alusta-lahtien-myos-muurameen-ja-aanekoskelle
https://jyvaskyla.sharepoint.com/sites/keski-suomensote-uudistus/Jaetut%20asiakirjat/General/Viestintä/Uutiskirjeet/Sote-johto/Toukokuu%202021/-https:/www.jyvaskyla.fi/uutinen/2021-04-26_elamantapaohjauksen-etavalmennusryhma-tukee-hyvinvoinnin-edistamisessa
https://jyvaskyla.sharepoint.com/sites/keski-suomensote-uudistus/Jaetut%20asiakirjat/General/Viestintä/Uutiskirjeet/Sote-johto/Toukokuu%202021/-https:/www.jyvaskyla.fi/uutinen/2021-04-26_elamantapaohjauksen-etavalmennusryhma-tukee-hyvinvoinnin-edistamisessa
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

