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Uutiskirjeessä aiheina: 

• Keski-Suomen hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen
puheenjohtaja Kati Kallimon terveiset henkilöstölle

• Keitä muutos koskettaa?

• Väliaikainen valmistelutoimielin

• Jaostot

• Yhteistoiminnan alku

• Viestintäkanavat ja Viestintäryhmä
• Tapahtumat
• Aluevaalit 2022

• Keski-Suomen sote-uudistuksen hankkeiden kuulumiset

• Kerro meille palautetta

• Seuraava uutiskirje ilmestyy viikolla 50

1. Väliaikaisen valmistelutoimielimen puheenjohtaja Kati 
Kallimon tervehdys henkilöstölle

Vihdoin olemme sen tilanteen äärellä: pitkään odotettu ja valmisteltu sosiaali- ja 
terveydenhuollon, ja tällä kertaa myös pelastustoimen, uudistus toteutuu. Muutoksen 
lainsäädäntö on hyväksytty kesäkuussa 2021, joka varmistaa sen että sosiaali- ja 
terveydenhuollon sekä pelastustoimen palveluiden järjestämisvastuu siirtyy Keski-Suomen 
hyvinvointialueelle 1.1.2023. 
Tämän kertainen valmistelu ei 
näin ollen tapahdu 
epävarmuudessa, vaan valmistelu 
tehdään lakien ohjaamana ja se 
on iso työ, jota on tehtävä
 priorisoiden nopeasti 
hupenevassa aikaikkunassa! 

Luonnollisesti kun palveluiden 
järjestämisvastuu siirtyy, siirtyy 
myös nykyisten 
järjestämisvastuussa olevien 
organisaatioiden henkilökunta 
hyvinvointialueelle, eli sinä ja 
minä - me kaikki. Siirtyminen Keski-Suomen suurimman työnantajan palvelukseen tapahtuu 
liikkeenluovutuksen periaattein. On innostavaa ja mielenkiintoista rakentaa Suomen 
historian suurinta hallintouudistusta ja siihen liittyen entistä yhtenäisempiä sosiaali- ja 
terveydenhuollon sekä pelastustoimen palveluja Keski-Suomen asukkaille. 

Tällä hetkellä uudistuksen valmistelu on siinä vaiheessa, että väliaikainen 
valmistelutoimielin kokoaan tietoja esimerkiksi siirtyviin sopimuksiin, käyttöön tuleviin 
tiloihin sekä siirtyvään henkilöstöön liittyen, hyvinvointialueen tietopohjaksi. Tietoja 
kerätään kunnista, nykyisistä sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioista sekä 
pelastustoimesta eli kaikista luovuttavista organisaatioista. 

Lue kirjoitus: Keski-Suomen hyvinvointialueen tulevalle henkilöstölle, 26.10.2021 

https://hyvaks.fi/blogikirjoitukset/keski-suomen-hyvinvointialueen-tulevalle-henkilostolle
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2. Keitä muutos koskettaa?

Uudistuksessa Keski-Suomen hyvinvointialueen työntekijöiksi siirtyvät Keski-
Suomen sairaanhoitopiirin, Keski-Suomen kuntien sosiaali- ja terveyspalveluiden, 
kuntayhtymien ja liikelaitosten (Saarikka, Seututerveyskeskus) ja Keski-Suomen 
pelastuslaitoksen henkilöstö. 

Hyvinvointialueen palvelukseen voi siirtyä myös kuntien tukipalveluiden 
työntekijöitä. Uudistuksen lainsäädännön mukaan tukipalveluiden työntekijä siirtyy 
hyvinvointialueen palvelukseen, jos hänen tosiasiallisista työtehtävistään vähintään 
puolet kohdistuu sosiaali-, terveys- tai pelastustoimen palveluihin. Työtehtävien 
sisällöt ja niiden jakautuminen käydään valmistelutyön aikana läpi omilla 
työpaikoilla ja mahdollisista muutoksista keskustellaan henkilökohtaisesti jokaisen 
työntekijän kanssa. 

Tukipalvelutehtäviin kuuluvat kaikki sosiaali- ja terveydenhuollon tai 
pelastustoimen toimintaa tukevat tehtävät, kuten: 

• Keskitetty ruokahuolto

• Siivous

• Laitehuolto

• Toimisto- ja hallintopalvelut

• Palkanlaskenta-, talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut

• ICT-palvelut

• Kiinteistötoimi, tekniset palvelut

• Laboratorio- ja kuvantamispalvelut

Liikkeenluovutus 

Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen tehtävien ja tehtäviä hoitavan 
henkilöstön siirto kunnista ja kuntayhtymistä hyvinvointialueelle katsotaan liikkeen 
luovutukseksi. Liikkeen luovutukseksi katsotaan myös kunnan tai kuntayhtymän 
palveluksessa olevien opiskeluhuollon psykologien ja kuraattoreiden siirtyminen 
hyvinvointialueelle. 

Liikkeenluovutus tarkoittaa sitä, että jokainen työntekijä siirtyy 
hyvinvointialueelle niin sanottuina vanhoina työntekijöinä ja säilyttää siten 
aiemman työ -tai virkasuhteeseensa oikeudet ja velvollisuudet. Näin ollen 
esimerkiksi aiemmat lomat siirtyvät työntekijöiden mukana myös uudelle 
työnantajalle.

3. Väliaikainen valmistelutoimielin

Keski-Suomen hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin (puhekielessä 
VATE) vastaa eduskunnan 23.6.2021 tekemän historiallisen päätöksen perusteella 



4 

syntyneen hyvinvointialueen hallinnosta aluevaltuuston toimikauden 
käynnistymiseen saakka. Väliaikaisen valmistelutoimielimen toimikausi päättyy, 
kun vuoden 2022 alussa keskisuomalaiset valitsevat vaaleilla aluevaltuuston. 

Väliaikainen valmistelutoimielin tekee yhteistyötä niiden viranomaisten kanssa, 
joilta hyvinvointialueelle siirtyy tehtäviä, niitä hoitavaa henkilöstöä, omaisuutta, 
sopimuksia tai esimerkiksi tieto- ja viestintäteknisiä järjestelmiä. Väliaikainen 
valmistelutoimielin päättää myös hyvinvointialueen vuosien 2021 ja 2022 
talousarvioista ja osallistuu ensimmäisten aluevaalien järjestämiseen. 

Väliaikaisen valmistelutoimielimen puheenjohtajana toimii sosiaali- ja 
terveyspalveluiden toimialajohtaja Kati Kallimo Jyväskylästä. Ensimmäisenä 
varapuheenjohtajana toimii kaupunginjohtaja Hanna Helaste Jämsästä, toisena 
varapuheenjohtajana perusturvajohtaja Tuija Koivisto Keuruulta ja kolmantena 
varapuheenjohtajana sairaanhoitopiirin johtaja Juha Kinnunen Keski-Suomen 
sairaanhoitopiiristä. 

Tukipalvelut 

Väliaikaisen valmistelutoimielimen valmistelijat käyvät yhteistyössä kunta- ja 
kuntayhtymäkohtaisesti läpi sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen 
tukipalveluja. Neuvotteluissa käydään läpi muun muassa miten palvelut kunnissa ja 
kuntayhtymissä nyt tuotetaan (oma toiminta, ostopalvelut, inhouse-yhtiöt jne.) 
sekä lisäksi selvitetään tukipalveluiden osalta siirtyvää henkilöstöä 
hyvinvointialueelle. Tärkeää on, että välttämätön palvelutuotanto turvataan 
siirtymävaiheessa. Lisäksi on tärkeää sovittaa henkilöresurssit yhteen siten, että 
hyvinvointialueilla ja kunnissa on toimivat tukipalvelut myös jatkossa. 

Viimeisimmät kokoustiedotteet: 
Kokoustiedote, 21.10.2021 
Kokoustiedote, 30.9.2021 

4. Jaostot

Keski-Suomen hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelun tukena toimii kuusi 
erillistä jaostoa. Jaostot ovat valmistelevia työryhmiä, jotka valmistelevat asioita 
kohti Keski-Suomen hyvinvointialuetta: Keski-Suomen hyvinvointialueen 
väliaikaiselle toimielimelle ja edelleen alkuvuodesta 2022 valittavan 
aluevaltuuston päätöksentekoon. 

Jaostojen puheenjohtajien blogikirjoitukset 

Henkilöstöjaosto valmistelee hyvinvointialueen henkilöstön siirtoon liittyviä 
asioita Alueellisen toimeenpanon tiekartan mukaisesti. 

https://hyvaks.fi/uutiset/keski-suomen-hyvinvointialueen-valiaikaisen-valmistelutoimielimen-kokouksessa-kasiteltiin-0
https://hyvaks.fi/uutiset/keski-suomen-hyvinvointialueen-valiaikaisen-valmistelutoimielimen-kokouksessa-kasiteltiin-0
https://soteuudistus.fi/alueellisen-valmistelun-tiekartta
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- Henkilöstöjaoston työ on HR-
valmistelun tukemisessa olennaista.
HR-jaostossa mietitään yhteisiä
linjauksia kuntien kanssa muun
muassa tukipalveluista siirtyvän
henkilöstön selvittämiseksi.
Henkilöstöasioiden valmistelu
linkittyy moneen muuhun
alueellisen tiekartan
kokonaisuuteen. Tällaisia asioita
ovat esimerkiksi henkilöstön
saatavuuden varmistaminen,

tiedolla johtaminen henkilöstösuunnittelun pohjana sekä paikalliset sopimukset, 
kirjoittaa henkilöstöpalveluiden jaoston puheenjohtaja Riitta Hallberg. 

Lue kirjoitus: Alueellinen tiekartta ohjaa Henkilöstöjaoston toimintaa Keski-
Suomessa, 5.10.2021 

Sote-palveluiden jaoston puheenjohtaja Tuija Koivisto kuvaa sote-jaoston 
tehtäviä ja järjestämisen kokonaisuutta seuraavasti: 

-Sote–palvelujen jaosto on aloittanut työnsä viranomaistehtävien määrittelystä,
jotta varmistetaan, että
hyvinvointialueelle
siirryttäessä
asiakaskohtaisille päätöksille
on toimivaltaiset tekijät, ja
että esimerkiksi palvelujen
myöntämisperusteet ja
toimintaohjeet ovat
yhteismitalliset koko
hyvinvointialueella.
Järjestämisvastuun siirtyessä
hyvinvointialueille siirtyvät
nykyisistä palveluista myös
asiakkaat/potilaat,
henkilöstö, sopimukset, toimitilojen hallinta ja irtain eli hyvinvointialueelle siirtyy
kokonaisuudessaan myös palvelutuotanto. Lopputulemana tutut työntekijät
huolehtivat tutuista asiakkaista tutuissa toimintaympäristöissä.

Lue kirjoitus: Hyvinvointialueuudistuksessa on kyse järjestämisvastuun 
siirtämisestä, 15.10.2021 

https://hyvaks.fi/blogikirjoitukset/alueellinen-tiekartta-ohjaa-henkilostojaoston-toimintaa-keski-suomessa
https://hyvaks.fi/blogikirjoitukset/alueellinen-tiekartta-ohjaa-henkilostojaoston-toimintaa-keski-suomessa
https://hyvaks.fi/blogikirjoitukset/hyvinvointialueuudistuksessa-on-kyse-jarjestamisvastuun-siirtamisesta
https://hyvaks.fi/blogikirjoitukset/hyvinvointialueuudistuksessa-on-kyse-jarjestamisvastuun-siirtamisesta
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Talouden osalta pohjatyötä koordinoi ja valmistelee talousjaosto. Jaoston jäseninä 
ovat talousjohtajat ja talouden asiantuntijat kaikista niistä organisaatioista, joista 
hyvinvointialueelle siirtyy toimintaa. Lisäksi jaostossa on mukana henkilöstön 
edustajat. 

-Talousjaostossa käsitellään
hyvinvointialueelle siirtyvän
toiminnan talouden, omaisuuden
ja tilojen siirtoon liittyviä asioita.
Ensimmäisenä konkreettisena
työnä on käynnissä siirtyvän
toiminnan tietopohjan koonti
kunnista ja kuntayhtymistä.
Näiden tietojen avulla
rakennamme yhteistä ymmärrystä
koko Keski-Suomen osalta
toimintaan käytetyistä ja
tarvittavista euroista, käytössä
olevista toimitiloista,

hyvinvointialueelle siirtyvästä omaisuudesta ja talouden ja henkilöstöhallinnon 
prosesseissa käytettävistä tietojärjestelmistä, kirjoittaa talousjaoston 
puheenjohtaja Aija Suntioinen. 

Lue kirjoitus: Viimeistä viedään -
hyvinvointialueen talouden valmistelu 
käynnistynyt, 18.10.2021 

ICT-jaoston tehtävänä on valmistella ja 
käynnistää tarvittavat projektit 
hyvinvointialueen tarvitsemien ICT-
ratkaisuiden suunnitteluun ja toteutukseen. 
Jaoston jäsenistö on koottu Keski-Suomen 
kuntien ja kuntayhtymien ICT-asioista 
vastaavista henkilöistä. Jaoston jäsenet 
varmistavat, että projekteihin kiinnitetään 
riittävä osaaminen edustamansa tahon 
näkökulmasta. Jaoston puheenjohtajana toimii 
Keski-Suomen hyvinvointialueen väliaikaisen 
valmistelutoimielimen jäsen ja Keski-Suomen 
sairaanhoitopiirin digijohtaja Jari Porrasmaa. 

Pelastustoimen jaosto on perustettu 
toimimaan pelastustoimen valmistelukokonaisuuksien johtoryhmänä. Jaoston 
tehtävänä on huolehtia valmistelun etenemisestä sisäministeriön johtaman 
pelastustoimen hallintouudistushankkeen linjausten ja pelastustoimen 
järjestämislain mukaisesti.  

https://hyvaks.fi/blogikirjoitukset/viimeista-viedaan-hyvinvointialueen-talouden-valmistelu-kaynnistynyt
https://hyvaks.fi/blogikirjoitukset/viimeista-viedaan-hyvinvointialueen-talouden-valmistelu-kaynnistynyt
https://hyvaks.fi/blogikirjoitukset/viimeista-viedaan-hyvinvointialueen-talouden-valmistelu-kaynnistynyt
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Jaoston puheenjohtaja Ville Mensala on koonnut asiantuntijoita työskentelemään 
tukenaan sekä johtamaan työskentelyä neljässä valmistelutyöryhmässä.  

Uudistuksessa kehitetään pelastustoimen toimintaa alueellisesti meillä Keski-
Suomessa sekä valtakunnallisena järjestelmänä. Yhteistyötä tiivistetään myös 
sosiaali- ja terveystoimen kanssa ensihoitopalveluiden tuottamisessa. Pelastustoimi 
on jatkossakin itsenäinen, sosiaali- ja terveystoimen kanssa rinnakkainen toimiala 
myös hyvinvointialueella.  

Lue kirjoitus: 
Pelastustoimen uudistus 
etenee vuoden 2004 
alueellistamisessa 
luoduista lähtökohdista, 
7.10.2021  

Yhdyspintajaosto koostuu alueemme kuntien eri toimialojen asiantuntijoista, 
järjestökentän ja henkilöstön edustajista. Jaoston puheenjohtaja Hanna Helaste 
kirjoittaa jaoston tehtävistä ja yhteistyön merkityksestä.  

- Yhdyspintajaoston työ on jaettu pienempiin osakokonaisuuksiin. Asiakkaan
palveluketjujen ja toimijoiden 
välisen yhteistyön kannalta 
kriittisimmät kokonaisuudet 
ovat varhaiskasvatus ja 
opetuspalvelut, oppilashuolto, 
perhekeskukset, hyvinvoinnin ja 
terveyden edistäminen, 
työllisyyden edistäminen, 
tukipalvelujärjestelyt, vapaa-
ajan ja kulttuuripalvelujen 
tehtävät, maankäytön ja infran 
ratkaisut sekä 
järjestökoordinaatio. Lista on 
pitkä ja laaja – ja kuitenkin, se 

kuvaa vain pieneltä osin alueen kokonaisuutta. Koko alueen kehityksen, sen 
asukkaiden ja toimijoiden tulevaisuuden näkymien kannalta voidaan sanoa, että 
yhteistyön onnistuminen on meidän kohtalonkysymyksemme. Organisaatioita, 
malleja ja prosesseja ei rakenneta organisaatioita itseään varten vaan siksi, että 

https://hyvaks.fi/blogikirjoitukset/pelastustoimen-uudistus-etenee-vuoden-2004-alueellistamisessa-luoduista
https://hyvaks.fi/blogikirjoitukset/pelastustoimen-uudistus-etenee-vuoden-2004-alueellistamisessa-luoduista
https://hyvaks.fi/blogikirjoitukset/pelastustoimen-uudistus-etenee-vuoden-2004-alueellistamisessa-luoduista
https://hyvaks.fi/blogikirjoitukset/pelastustoimen-uudistus-etenee-vuoden-2004-alueellistamisessa-luoduista
https://hyvaks.fi/blogikirjoitukset/pelastustoimen-uudistus-etenee-vuoden-2004-alueellistamisessa-luoduista
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alueemme asukkaan arki sujuu ja tarpeenmukaiset palvelut ovat yhdenvertaisesti 
saatavilla ja saavutettavissa, kirjoittaa Hanna Helaste. 

Lue kirjoitus: Yhteistyöllä ja siltoja rakentamalla kohti hyvinvointialuetta, 
21.10.2021 

5. Yhteistoiminnan alku

Henkilöstöjärjestöjen aamukahveille (15.10.2021) osallistuneet järjestöedustajat 
pitivät yhteistoiminnan alkua sujuvana. Yhteisesti todettiin hyvinvointialueen 
valmistelun tärkeimmäksi tavoitteeksi se, että hyvä arki turvataan jatkossakin 
valmistautumalla uudistukseen hyvin. 

Yhteistoimintaelimen puheenjohtaja Riitta Hallberg muistutti, että uudistus 
tarjoaa monelle myös kiinnostavan mahdollisuuden suunnata omaa urapolkua ja 
laajentaa osaamista. 

Lue uutinen: Aamukahveilla korostui yhdessä puhuminen ja osallistuminen, 
22.10.2021 

6. Viestintäkanavat

Verkkosivuiltamme, www.hyvaks.fi, löydät Henkilöstö-osion, jonne kootaan tietoa 
hyvinvointialueen rakenteesta, suunnittelun rakenteesta sekä etenemisestä. 
Erillistä henkilöstön intraa ei valmistelun ajalle ole, joten sivusto toimii 
henkilöstön pääviestintäkanavana. Henkilöstö-sivujen alta löydät esimerkiksi Keitä 
muutos koskettaa? -sivun, Yhteistoiminta-sivun sekä Liikkeen luovutus -sivun. 

Usein kysytyt kysymykset -sivulle kootaan eri kohderyhmiä koskettavia usein 
kysyttyjä kysymyksiä Keski-Suomen hyvinvointialueen valmisteluun liittyen. Jos et 
löytänyt kysymykseesi vastausta, lähetä kysymyksesi meille palautelomakkeen 
kautta. Sivuja päivitetään jatkuvasti. 

Materiaalit-sivulta löydät käyttöösi muun muassa asiakirjat- ja esityspohjat (Word, 
Powerpoint), Teams-taustakuvat sekä Keski-Suomen hyvinvointialueen 
yleisesitykset, joita voit hyödyntää erilaisissa henkilöstö- ja verkostotapaamisissa.  
Esihenkilöt käyttävät hyvaks.fi/materiaalit-sivuilla olevia esittelymateriaalia 
käydessään hyvinvointialueelle siirtymiseen liittyviä asioita läpi yhteistoiminnassa 
henkilöstönsä kanssa. Materiaali koostuu muun muassa yleisesityksestä, henkilöstön 
siirtymisestä hyvinvointialueelle sekä yhteistoimintamenettelyistä.  

Yhteystiedot-sivulta löydät väliaikaisen valmistelutoimielimen jäsenten ja 
varajäsenten, jaostojen puheenjohtajiston, yhteistoimintaelimen sekä sote-
uudistuksen hankkeiden yhteystiedot. 

https://hyvaks.fi/blogikirjoitukset/yhteistyolla-ja-siltoja-rakentamalla-kohti-hyvinvointialuetta?fbclid=IwAR23rkJao2Gyamad2-vUAexKsl5rDu7Ijjcvqsi_NoCDjHhuMnSMC-zVjS4
https://hyvaks.fi/blogikirjoitukset/yhteistyolla-ja-siltoja-rakentamalla-kohti-hyvinvointialuetta?fbclid=IwAR23rkJao2Gyamad2-vUAexKsl5rDu7Ijjcvqsi_NoCDjHhuMnSMC-zVjS4
https://hyvaks.fi/uutiset/aamukahveilla-korostui-yhdessa-puhuminen-ja-osallistuminen
https://hyvaks.fi/uutiset/aamukahveilla-korostui-yhdessa-puhuminen-ja-osallistuminen
https://hyvaks.fi/
https://hyvaks.fi/henkilosto
https://hyvaks.fi/henkilosto/keita-muutos-koskettaa
https://hyvaks.fi/henkilosto/keita-muutos-koskettaa
https://hyvaks.fi/henkilosto/yhteistoiminnan-valmistelu
https://hyvaks.fi/henkilosto/liikkeen-luovutus
https://hyvaks.fi/keski-suomen-hyvinvointialue/usein-kysytyt-kysymykset
https://hyvaks.fi/anna-palautetta
https://hyvaks.fi/anna-palautetta
https://hyvaks.fi/materiaalit
https://hyvaks.fi/yhteystiedot
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Kaikki uutiset: hyvaks.fi/uutiset 
Kaikki tapahtumat: hyvaks.fi/tapahtumat 
Kaikki blogikirjoitukset: hyvaks.fi/blogikirjoitukset 

Palautetta, kehittämisehdotuksia ja lisätietoja 

• Anna palautetta: hyvaks.fi/anna-palautetta

• Lisätietoja: Iiro Vuori, verkkoviestinnän asiantuntija, Keski-Suomen sote-
uudistuksen hankkeet, iiro.vuori(at)jyvaskyla.fi

Henkilöstön uutiskirjeitä julkaisemme säännöllisesti. Uutiskirjeisiin kootaan 
siirtyvää henkilöstöä koskettavat valmistelun etenemistä koskevat tiedotteet, 
blogikirjoitukset, tapahtumat ja henkilöstön videotervehdykset.  

Ajankohtaista henkilöstölle -videosarjan ensimmäinen video julkaistaan viikolla 
44. Tiiviillä viiden minuutin mittaisilla videoilla kerrotaan henkilöstölle
valmisteluvaiheen etenemisestä henkilöstön näkökulmasta.

Sosiaalisessa mediassa kerromme hyvinvointialueen valmistelun etenemisestä sekä 
osallistamme tulevaa henkilöstöä, järjestöjä ja asukkaita mukaan uudistustyöhön.  

Sosiaalisen median kanavat: Facebook: @hyvinvointialueks Twitter: @hyvaks 
Instagram: @hyvinvointialueks 

Aihetunnisteita voit käyttää Keski-Suomen hyvinvointialueen liittyvissä 
julkaisuissa: #hyvaks #hyvinvointialueks #hyväarkikaikille. Voit myös merkitä 
meidät julkaisuusi.  

7. Viestinnän organisoituminen valmisteluvaiheen aikana

Viestintää toteutetaan valmisteluvaiheen aikana viestintäryhmässä, johon kuuluvat 
Keski-Suomen sote-uudistuksen hankkeiden viestinnän edustajat sekä Keski-Suomen 
hyvinvointialueelle yhdistyvien organisaatioiden viestinnän edustajat Keski-Suomen 
sairaanhoitopiiriltä, Jyväskylän kaupungilta sekä Keski-Suomen 
seututerveyskeskukselta. Viestintäryhmä täydentyy marraskuussa 2021, kun 
hyvinvointialueen projektitiimin viestinnän projektipäällikkö aloittaa tehtävänsä. 
Syyskauden 2021 viestintää johtaa Jyväskylän kaupungin viestintäjohtaja Emmi 
Palokangas. 

Viestintäryhmästä on edustus väliaikaisen valmistelutoimielimen, poliittisen 
seurantaryhmän ja jaostojen kokouksissa. Viestinnästä muodostetaan pienryhmät 
edistämään henkilöstöviestintää, aluevaaliviestintää, verkkoviestintää ja tulevan 
Keski-Suomen hyvinvointialueen brändityötä. Myöhemmin viestinnän edustajat 

https://hyvaks.fi/uutiset
https://hyvaks.fi/tapahtumat
https://hyvaks.fi/blogikirjoitukset
https://hyvaks.fi/anna-palautetta
https://www.facebook.com/hyvinvointialueks
https://twitter.com/hyvaks
https://www.instagram.com/hyvinvointialueks/
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kiinnitetään myös aluevaltuuston ja aluehallituksen kokoustoimintaan 
toteuttamaan hyvinvointialueen varsinaista päätösviestintää.  

Henkilöstöviestinnän vastaavat ovat: 

• Sanna-Riikka Koponen, Keski-Suomen sote-uudistuksen hankkeet, sanna-
riikka.koponen(at)jyvaskyla.fi

• Elina Laiho-Logrén, Jyväskylän kaupunki, elina.laiho-logren(at)jyvaskyla.fi

• Sofia Penttilä, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, sofia.penttila(at)ksshp.fi

• Hanne Joenaho, Keski-Suomen seututerveyskeskus,
hanne.joenaho(at)seututk.fi

8. Tapahtumat

Hyvinvointialueen valmisteluvaihe on rakennettu niin, että mahdollisimman 
säännöllinen yhteydenpito ja ajatuksenvaihto mahdollistuisi eri sidosryhmiin 
esihenkilöinfojen, henkilöstöjärjestöjen aamukahvien, kuntajohdon 
keskustelutilaisuuksien, järjestöfoorumien, osallisuusfoorumien ja 
yrittäjäfoorumien sekä mediatilaisuuksien kautta.  

Esihenkilöinfot 

Järjestämme kuukausittain esihenkilöille avoimia infotilaisuuksia, joissa kerromme 
hyvinvointialueen valmistelun tilanteesta ja käymme läpi työyhteisöissä nousseita 
kysymyksiä. Esihenkilöt välittävät hyvinvointialueen ajankohtaiset asiat omille 
työntekijöilleen. Seuraava tilaisuus on pe 29.10.2021, Teamsilla. Kutsu 
esihenkilöille on lähtenyt sähköpostitse. Jos et ole saanut kutsua, ota yhteys Sofia 
Penttilään: sofia.penttila(at)ksshp.fi. Lue lisää: Keski-Suomen hyvinvointialueen 
esihenkilöinfo 

Kuntajohdon keskustelutilaisuudet 

Kutsumme Keski-Suomen kunnanjohtajat ja sote-johtajat tai heidän osoittamansa 
henkilön torstai-aamuisin, klo 8-9 Teams-keskustelutilaisuuksiin. Teemoissa 
käsittelemme muun muassa tiedon siirtoon ja keruuseen liittyviä asioita. Seuraava 
tilaisuus on to 28.10.2021, teemana toimitilat ja vuokrasopimukset. Lue lisää: 
Kuntajohdon keskustelutilaisuus, 28.10.2021 

Henkilöstöjärjestöjen aamukahvit 

Henkilöstöjärjestöjen aamukahvit on suunnattu henkilöstöjärjestöjen edustajille. 
Tilaisuuksissa kerromme hyvinvointialueen valmistelun ajankohtaiset asiat 
henkilöstöjärjestöjen näkökulmasta. Seuraava tilaisuus on pe 19.11.2021. Lue 
lisää: Henkilöstöjärjestöjen-aamukahvit, 19.11.2021 

https://hyvaks.fi/tapahtumat/keski-suomen-hyvinvointialueen-esihenkiloinfo-0
https://hyvaks.fi/tapahtumat/keski-suomen-hyvinvointialueen-esihenkiloinfo-0
https://hyvaks.fi/tapahtumat/kuntajohdon-keskustelutilaisuus-teemana-toimitilat-ja-vuokrasopimukset
https://hyvaks.fi/tapahtumat/henkilostojarjestojen-aamukahvit-0
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Sote-ministerityöryhmän aluekierros 2021 Keski-Suomessa 

Hyvinvointialueiden valmisteluun liittyvä aluekierros järjestetään kaikilla 
hyvinvointialueilla ja Helsingin kaupungissa loka-marraskuussa 2021. Aluekierros 
saapuu Keski-Suomeen pe 29.10.2021, johon osallistuvat kuntaministeri Sirpa 
Paatero (läsnä) ja perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (etäyhteydellä). 

Tilaisuutta voi seurata avoimesti verkkolähetyksenä kello 14 alkaen 
tapahtumasivullamme. Tapahtumasivulla voit seurata ja osallistua tilaisuuteen 
etäyhteydellä, kommentit ja kysymykset voit jättää Menti.com-sovelluksen kautta, 
jonne sinut ohjataan tapahtumasivulla (noveltive.fi/AluekierrosKeskiSuomi).  

Kaikki tapahtumat löydät hyvaks.fi/tapahtumat 

9. Aluevaalit 2022

Tammikuussa 2022 käytävissä aluevaaleissa valitaan Keski-Suomen 
hyvinvointialueelle 69 aluevaltuutettua päättämään siitä, miten Keski-Suomen 
asukkaat saavat tulevaisuuden sosiaali-, terveys- sekä pelastustoimen palveluita. 

Valtuutetut tulevat olemaan tärkeässä roolissa, sillä he tekevät päätöksiä siitä, 
miten Keski-Suomen hyvinvointialueelle kohdennettu noin miljardin euron rahoitus 
käytetään palveluidemme järjestämiseen. Valtuutetut päättävät muun muassa 
siitä, missä Keski-Suomen terveysasemat ja hammashoitolat sijaitsevat 
(palveluverkko) tai millä edellytyksillä alueemme ikäihmiset saavat kotipalvelua 
(palveluiden kriteerit). 

Aluevaltuutettujen päätöksenteon tulee perustua siihen, että keskisuomalaiset 
asukkaat ovat yhdenvertaisessa asemassa ja palvelut järjestetään siten, että ne 
tukevat jokaisen asukkaamme terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta 
asuinpaikkakunnasta riippumatta. Päätöksiä ei tehdä siten kuntaperusteisesti, vaan 
koko Keski-Suomen maakunnan alue ja asukkaiden tarve huomioiden. 

Aluevaalien vaalipäivä on sunnuntai 23.1.2022. Ennakkoäänestys järjestetään 12.–
18.1.2022. 

Lue lisää: hyvaks.fi/aluevaalit. 

10. Keski-Suomen sote-uudistuksen hankkeiden kuulumiset

Keski-Suomen sote-uudistuksen hankkeet koostuvat Rakenneuudistusta tukevasta 
alueellisesta valmistelu -hankkeesta sekä Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -
ohjelmasta. Keskisuomalaisten hyvinvointi, terveys ja turvallisuus ovat 
kehittämistyön keskiössä. Hankkeiden painopisteet ovat valikoituneet Keski-
Suomen kuntien tarpeista ja lähtökohdista, kärkenä digitaaliset sosiaali- ja 

https://noveltive.fi/Aluekierroskeskisuomi/
https://noveltive.fi/Aluekierroskeskisuomi/
https://hyvaks.fi/tapahtumat
https://hyvaks.fi/aluevaalit-2022
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terveyspalvelut 

Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelmassa uudistetaan vastaanottotoimintaa hoitoon 
pääsyn parantamiseksi. Tavoitteena on, että keskisuomalainen saa oikeanlaista 
palvelua, tukea ja apua silloin kun sitä tarvitsee. OmaKS.fi, Keski-Suomen 
digitaalinen sosiaali- ja terveyskeskus on yksi näkyvä kehittämistyön tulos. 
Kehittämiskohteinamme ovat muun muassa tyypin 2 diabeteksen, mielenterveys- ja 
päihdepalveluiden sekä palliatiivisen hoidon ja saattohoidon palvelut sekä lasten, 
nuorten ja perheiden palvelut. Digitaalisista asiointikanavista ja -järjestelmistä 
kehitämme muun muassa Omaolo.fi-palvelua ja RAI -arviointi- ja 
seurantajärjestelmiä. 

Rakennehanke päättyy marraskuun lopussa 2021, Tulevaisuuden sote-keskus -
ohjelman täydennyshaku on parasta aikaa menossa ja hankkeelle haetaan 
lisärahoitusta Keski-Suomessa. 

Tutustu hankkeisiin hyvaks.fi/kehittäminen -sivuilla. 

11. Anna meille palautetta

Palautetta voit jättää meille osoitteessa hyvaks.fi/anna-palautetta tai suoraan 
valmistelijoille, yhteystiedot löydät osoitteesta hyvaks.fi/yhteystiedot.  

12. Seuraava uutiskirje

Seuraava henkilöstön uutiskirje ilmestyy joulukuussa 2021, viikolla 50. 

Yhteistyöterveisin, 

Keski-Suomen hyvinvointialue 2023 

www.hyvaks.fi 

Hyvinvointi. Terveys. Turvallisuus. 

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

#hyvaks #hyvinvointialueks #hyväarkikaikille 

https://omaks.fi/
https://hyvaks.fi/kehittaminen
https://hyvaks.fi/anna-palautetta
https://hyvaks.fi/yhteystiedot
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.hyvaks.fi%2F&data=04%7C01%7C%7C34349a9d2a634bfb9e8d08d96c525f22%7Cfc34d05ca2f24ac289c5b44f3a9f451c%7C0%7C0%7C637659923321604650%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=6vloGKyA1H12uWDaS1JwxFzrsLXHndC3PKI2a%2F7DGbc%3D&reserved=0
https://www.facebook.com/hyvinvointialueks
https://twitter.com/hyvaks
https://www.instagram.com/hyvinvointialueks/



