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Keski-Suomen hyvinvointialue
• Asukasmäärä 275 000 (11/2020)

• Talous *
• Hyvinvointialueelle siirtyvät kustannukset 991 475 010€ 

• Kunnista ja kuntayhtymistä siirtyvät sote-kustannukset 964 882 942 €

• Pelastuslaitokselta siirtyvät kustannukset 26 592 068€

• Hyvinvointialueen laskennallinen rahoitus 1 045 572 278 € 

• sote-rahoitus 1 021 805 455€

• Pelastustoimen tehtävistä 23 385 739€

• Henkilöstö noin 10 000 htv
• Kunnista ja yhteistoiminta-alueilta 5 900 htv

• Sairaanhoitopiiristä 3300 htv

• Pelastuslaitokselta 335

* Hyvinvointialueiden laskennallinen rahoitus sote-tehtävissä VM/KAO VM/KAO 30.4.2021



Maakunnan nykyiset perustason sote-palveluiden järjestäjät: yhteensä 25 organisaatiota 
(8 terveydenhuollon ja 17 sosiaalihuollon palveluiden järjestäjää) sekä KSSHP ja KSPela



Väliaikainen 
valmistelutoimielin

• Porrasmaa Jari, KSSHP (Leikkola Päivi, shp), 

• Koponen Tiina, Hankasalmi (Oksanen Simo, Muurame), 

• Koivisto Tuija, Keuruu (Laurila Marja, Wiitaunioni), 

• Kallimo Kati, Jyväskylä (Ahoniemi Mirja, Laukaa), 

• Mensala Ville, pelastustoimi (Nurminen Pauli, Pela) 
Suntioinen Aija, shp (Leppä Lasse, Jyväskylä), 

• Mäenpää Pauliina, shp (Okkeri Kaisa, Jyväskylä), 

• Hallberg Riitta, Saarikka (Aarnio Eeva, shp), 

• Kinnunen Juha, shp (Lundgren-Laine Heljä, shp)

• Lukkarinen Keijo, Äänekoski (Tuukkanen Johanna, JKL)  

• Nykänen Jouko, Uurainen (Jari Raudasoja, SeutuTk)   

• Helaste Hanna, Jämsä (Mäkinen Matti, Hankasalmi)

• Valmistelutoimielimen puheenjohtaja Kati Kallimo. 

• 1.varapuheenjohtaja on Hanna Helaste, 2. varapuheenjohtaja Tuija 
Koivisto ja 3. varapuheenjohtaja Juha Kinnunen

• Puhe- ja läsnäolo-oikeus: Kunnanjohtaja pj. Matti Mäkinen, Keski-Suomen 
kuntakokouksen pj. Jaakko Selin, Viestinnän vastuulliset Emmi Palokangas 
ja Sanna-Riikka Koponen, Hankejohtaja Mikael Palola



Laki 
sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen 
toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta

• 10 § Väliaikaisen valmistelutoimielimen tehtävät ja toimivalta

• Väliaikainen valmistelutoimielin johtaa hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmistelua ja käyttää 
sitä koskevaa päätösvaltaa sekä vastaa tehtäviinsä liittyvästä puhevallan käyttämisestä aluevaltuuston toimikauden 
alkuun asti. Valmistelutoimielin voi asettaa keskuudestaan jaostoja hoitamaan erikseen määrättyjä tehtäviä ja siirtää 
näitä tehtäviä koskevaa päätösvaltaa jaostolle.

• Valmistelutoimielimen tehtävänä on yhteistyössä niiden viranomaisten kanssa, joista tehtäviä ja niitä hoitavaa 
henkilöstöä siirtyy hyvinvointialueelle:

1) selvittää hyvinvointialueille siirtyvä henkilöstö ja valmistella aluevaltuustolle ehdotukset 
henkilöstön siirtosuunnitelmaksi ja -sopimuksiksi;

2) osallistua hyvinvointialueelle siirtyvän irtaimen ja kiinteän omaisuuden selvittämiseen;

3) osallistua hyvinvointialueelle siirtyvien sopimusten ja näitä koskevien oikeuksien ja 
velvollisuuksien selvittämiseen;

4) osallistua hyvinvointialueelle siirtyvien hallinto- ja palvelutehtävien hoitamista tukevien tieto- ja 
viestintäteknisten järjestelmien ja ratkaisujen selvittämiseen;

5) valmistella hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon järjestämistä sekä tilintarkastajan valintaa;

6) päättää hyvinvointialueen vuosien 2021 ja 2022 talousarviosta;

7) osallistua ensimmäisten aluevaalien järjestämiseen;

8) valmistella muut hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämiseen välittömästi liittyvät asiat



Väliaikainen 
valmistelutoimielin

• https://hyvaks.fi/valiaikainen-valmistelutoimielin

• Esityslistat ja pöytäkirjat
• https://hyvaks.fi/sites/default/files/2021-

09/V%C3%A4liaikaisen%20valmistelutoimielimen_05.07.2021_koko
uksen_p%C3%B6yt%C3%A4kirja.pdf

• https://hyvaks.fi/sites/default/files/2021-
09/V%C3%A4liaikaisen%20valmistelutoimielimen_13.08.2021_koko
uksen_p%C3%B6yt%C3%A4kirja.pdf

https://hyvaks.fi/valiaikainen-valmistelutoimielin
https://hyvaks.fi/sites/default/files/2021-09/V%C3%A4liaikaisen%20valmistelutoimielimen_05.07.2021_kokouksen_p%C3%B6yt%C3%A4kirja.pdf
https://hyvaks.fi/sites/default/files/2021-09/V%C3%A4liaikaisen%20valmistelutoimielimen_13.08.2021_kokouksen_p%C3%B6yt%C3%A4kirja.pdf


VÄLIAIKAINEN 
VALMISTELUTOIMIELIN KESKI-SUOMI

• On jaettu Alueellisen valmistelun tiekartan mukaisia valmisteluvastuita (STM 
raportointi ja Vaten hyväksytty työsuunnitelmapohja)

• Kansallisten valmisteluryhmien jäsenet ja varajäsenet on nimetty

• Valtionavustushankkeet

• Rakenne-hanke, päättyy vuoden 2021 loppuun

• Tulevaisuuden sote-keskus + täydennyshaku käynnistynyt

• ICT – muutosrahoitushaku käynnistyi 16.9.2021

• Poliittinen seuranta (kunta) Kuntakokous, seuraava kuntakokous 29.9.2021

• Kuntayhteistyö – Kunnanjohtajakokous, seuraava kj kokous 14.10

• Poliittinen seurantaryhmä (alue) – asetettu 16.9.2021 väliaikaisen 
valmistelutoimielimen kokouksessa



VÄLIAIKAINEN 
VALMISTELUTOIMIELIN KESKI-SUOMI

• Järjestöfoorumit käynnistyneet

• Yrittäjäfoorumit käynnistyneet

• Viestintä:

• Viestintäsuunnitelma 

• Valmistelun verkkosivut avattu www.hyvaks.fi

• Keski-Suomen hyvinvointialue 2023 
viralliset aihetunnisteet sosiaalisessa mediassa ovat:

#hyvaks #hyvinvointialueks #hyväarkikaikille

http://www.hyvaks.fi/


JUHA K ja KATI K JUHA K ja KATI K TUIJA KOIVISTO HANNA HELASTE JARI PORRASMAA

https://soteuudistus.fi/documents/16650278/78071204/Alueellisen+toimeenpanon+tiekartta.pdf/de31af2d-9bcb-a513-02ed-604a6bec5aea/Alueellisen+toimeenpanon+tiekartta.pdf?t=1622447761853

https://soteuudistus.fi/documents/16650278/78071204/Alueellisen+toimeenpanon+tiekartta.pdf/de31af2d-9bcb-a513-02ed-604a6bec5aea/Alueellisen+toimeenpanon+tiekartta.pdf?t=1622447761853


VÄLIAIKAINEN 
VALMISTELUTOIMIELIN KESKI-SUOMI

• Tiedonkeruu kunnista ja sairaanhoitopiiristä sekä 
pelastustoimesta voimaanpanolain 26§ mukaisesti 28. Helmikuuta 2022 
mennessä

• Aluevaltuusto käsittelee voimaanpanolain 26§ mukaisen selvityksen 
siirtyvästä omaisuudesta, sopimuksista, vastuista ja toimitiloista sekä 
henkilöstöstä ja tekee päätöksen Hyvinvointialueelle siirtyvästä 
kokonaisuudesta (22-25§)

• Väliaikaisen valmistelutoimielimen toteuttama tiedonkeruu toteutuu 
aikataulullisesti loka – tammikuun aikana

• Hyödynnetään sähköisiä järjestelmiä

• Kuntajohdon-infot teemasta viikoittain; alustus - kysymys – vastaus



Jaostot • Sote-palvelut jaosto:

puheenjohtaja Tuija Koivisto 
varapuheenjohtaja Marja Laurila

• Pelastustoimen jaosto: 
puheenjohtaja Ville Mensala
varapuheenjohtaja Pauli Nurminen

• Talousjaosto: 
puheenjohtaja Aija Suntioinen
varapuheenjohtaja Lasse Leppä

• Henkilöstöjaosto: 

puheenjohtaja Riitta Hallberg 
varapuheenjohtaja Eeva Aarnio

• ICT-jaosto: 

puheenjohtaja Jari Porrasmaa 
varapuheenjohtaja Päivi Leikkola

• Yhdyspintajaosto: 
puheenjohtaja Hanna Helaste
varapuheenjohtaja Matti Mäkinen



Väliaikainen 
yhteistoimintaelin

• Työnantajan edustajat:

• Vaten pj Kati Kallimo (varalla Vaten vpj Hanna Helaste)

• Vaten hr-valmistelija Riitta Hallberg (varalla vaten jäsen Tiina  
Koponen)

• Pääsopijajärjestöjen edustajat:

• Sote ry/ Super Sari Puikkonen, Jyväskylä (varalla Merja Pöyhönen, 
Viitasaari)

• Sote ry/ Tehy Anne Puronaho, K-S shp (varalla Jaana Pollari, Jyväskylä)

• JAU/ JHL Hannu Tuderus, Jyväskylä (varalla Katri Asp-Dalfidan, K-S shp)

• JAU/ Jyty Tiina Sorri, Laukaa (varalle Ulla Sinikka Sihvonen, Jyväskylä)

• Juko/ LS Outi Kavasmaa, K-S shp (varalla Heikki Ilola, Jyväskylä)

• Juko/ KVTES Heljä Siitari, Jyväskylä (varalla Oskari Kivelä, Äänekoski)

• Puheenjohtaja Riitta Hallberg ja varapuheenjohtaja Hannu Tuderus



Poliittinen 
seurantaryhmä • Leila Lindell (Äänekoski), vara Juhani Anttonen (Laukaa)

• Riitta Pirttiniemi (Saarijärvi), vara Maria Kaisa Aula (Viitasaari)

• Tahvo Anttila (Jyväskylä), vara Matti Similä (Jämsä)

• Ville Rautiainen (Saarijärvi), vara Merja Närhi (Äänekoski)

• Jukka Hämäläinen (Jyväskylä), vara Jarno Kemiläinen (Jyväskylä)

• Ulla Patronen (Jämsä), vara Leo Niinikoski (Joutsa)

• Ulla Palmu (Saarijärvi), vara Lotta Ahola (Jämsä)

• Caius Forsberg (Jyväskylä), vara Eeva-Kaisa Rouhiainen (Jyväskylä)

• Kari Pajunen (Muurame), vara Jyrki Niittymaa (Jämsä)

• Harri Oksanen (Keuruu), vara Mika Mäkelä (Toivakka)

• Meri Lumela (Jyväskylä), vara Emilia Lakka (Jyväskylä)

• Lea-Elina Nikkilä (Joutsa), vara Nina Hirsiaho (Petäjävesi)

• Ilkka Pernu (Jyväskylä), vara Anniina Ojajärvi (Äänekoski)

• Aira Korhonen (Laukaa), varalla Marika Visakorpi (Jyväskylä)



Poliittinen seurantaryhmä 
aikataulu ja teemat

• 22/9/2021 Seurantaryhmän ensimmäinen kokous

• 6/10/2021 Demokratia ja osallisuus Hyvinvointialueella (Sitra)

• 27/10/2021 Päätöksenteon rakenteet Hyvinvointialueella
• vaaliviestintä

• 10/11/2021 Hyvinvointialueen päätöksenteon (valtuusto ja hallitus) 
vuosikello v. 2022

• 24/11/2021 Hyvinvointialueen strategiaprosessi

• 9/12/2021 Päättäjien perehdytysohjelma

• 2/2/2022   Seurantaryhmän toiminnan päätöskokous



Keski-Suomen hyvinvointialueen 
valmistelurakenne, syksy 2021

Sote-palveluiden jaosto

Tuija Koivisto

Pela-palveluiden jaosto

Ville Mensala

Talousjaosto

Aija Suntioinen

Henkilöstöjaosto

Riitta Hallberg

ICT-jaosto

Jari Porrasmaa 

Yhdyspintajaosto

Hanna Helaste

Yhteistoimintaelin

Hallinto, talous ja tukipalvelut

Juha Kinnunen, Kati Kallimo

Johtaminen ja osaaminen

Juha Kinnunen, Kati Kallimo
Palveluiden järjestäminen

Tuija Koivisto
Yhdyspinnat

Hanna Helaste

ICT

Jari Porrasmaa

VÄLIAIKAISEN VALMISTELUTOIMIELIMEN VALMISTELUVASTUUT

pj. Kati Kallimo

HANKKEET KANSALLISET TYÖRYHMÄT

Tulevaisuuden 

sosiaali- ja terveyskeskus -

ohjelma 
+ täydennyshaku syksy 2021

Rakenneuudistusta tukeva 

alueellinen 

valmisteluhanke
+ RRF- syksy 2021

Hallinto, talous, 

tukipalvelut

Aija Suntioinen

Johtaminen ja 

osaaminen

Juha Kinnunen

Palvelujen 

järjestäminen

Tuija Koivisto

Yhdyspinnat

Hanna Helaste
ICT

Jari Porrasmaa

Henkilöstö

Riitta Hallberg

ICT-hanke
(rahoitushaku syksy 2021)

Poliittinen 

seuranta-

ryhmä

Kuntaseuranta

Kunnanjohtaja-

kokous

Poliittinen 

seuranta

Kuntakokous



Aluevaaleihin valmistautuminen



Aluevaalit

• https://vaalit.fi/aluevaalit
• Aluevaalien toimittamisesta säädetään vaalilaissa
• Vaalipiiri on hyvinvointialue
• Äänioikeus aluevaaleissa määräytyy vastaavalla tavalla kuin kuntavaaleissa

• Aluehallintovirasto asettaa 
aluevaalilautakunnan https://vaalit.fi/documents/5430845/59767119/05+Aluevaalit+2022+Alu
evaalilautakunnan+asettaminen.pdf/05e79dee-821b-00fb-24d2-
425da563436f/05+Aluevaalit+2022+Aluevaalilautakunnan+asettaminen.pdf?t=1625472147062
• Aluevaalilautakunnan tehtävät: ehdokasasettelu ja vaalien tuloksen vahvistaminen
• Hyvinvointialue vastaa aluevaalilautakunnan toiminnasta aiheutuvista kustannuksista.

• Aluevaalilautakunnan asettamispäätös 27.9.2021, LSSAVI/10879/2021, Keski-Suomen 
hyvinvointialueen aluevaalilautakunnan asettaminen

• Kunnat järjestävät vaalit
https://vaalit.fi/documents/5430845/59767119/06+Kirje+kunnanhallituksille.+Vuoden+2022+alu
evaalit.pdf/5b67e55e-b219-6e45-d8f7-
8364d0e8b2dc/06+Kirje+kunnanhallituksille.+Vuoden+2022+aluevaalit.pdf?t=1625472171208

• Oikeusministeriön kertakorvaus kunnille (vaalilaki 188.3 §)

https://vaalit.fi/aluevaalit
https://vaalit.fi/documents/5430845/59767119/05+Aluevaalit+2022+Aluevaalilautakunnan+asettaminen.pdf/05e79dee-821b-00fb-24d2-425da563436f/05+Aluevaalit+2022+Aluevaalilautakunnan+asettaminen.pdf?t=1625472147062
https://vaalit.fi/documents/5430845/59767119/06+Kirje+kunnanhallituksille.+Vuoden+2022+aluevaalit.pdf/5b67e55e-b219-6e45-d8f7-8364d0e8b2dc/06+Kirje+kunnanhallituksille.+Vuoden+2022+aluevaalit.pdf?t=1625472171208


Aluevaalit

• Valtuutettujen lukumäärästä päättää aluevaltuusto 

• Valtuutettuja valitaan pariton lukumäärä hyvinvointialueen asukasluvun 
perusteella. 

• Kun asukasluku on 200 001 – 400 000, valtuutettujen vähimmäismäärä on 
69.

• Ensimmäisissä aluevaaleissa (23.1.2022) valitaan (asukasluvun 31.8.2021 
mukaan) vähimmäismäärä 69 (voimaanpanolain 16 §)

• Ensimmäisen aluevaltuuston toimikausi on 1.3.2022 – 31.5.2025

• Jatkossa aluevaalit toimitetaan kuntavaalien yhteydessä ja 
aluevaltuuston toimikausi on neljä (4) vuotta.



Aluevaalien aikataulu

Ensimmäisten aluevaalien vaalipäivä on sunnuntai 23.1.2022. Tämän mukaisesti vaalien muut 
tärkeät ajankohdat ovat seuraavat:

• vaalirahoituslain mukainen kampanja-aika alkaa: 23.7.2021

• aluevaltuuston koon määräävä hyvinvointialueen asukasluku: 31.8.2021

• äänioikeusrekisterin tietojen poimintapäivä (millä hyvinvointialueella kukin on 
äänioikeutettu): 3.12.2021

• ehdokashakemusten jättäminen aluevaalilautakunnalle: viimeistään 14.12.2021 ennen klo 
16

• aluevaalilautakunnat vahvistavat ehdokasasettelun (ml. ehdokasnumerot): 23.12.2021

• äänioikeusrekisteri lainvoimainen: 11.1.2022

• kotiäänestykseen ilmoittautuminen päättyy: 11.1.2022 klo 16

• ennakkoäänestys kotimaassa: 12. – 18.1.2022

• ennakkoäänestys ulkomailla: 12. – 15.1.2022

• aluevaalilautakunnat vahvistavat aluevaalien tulokset: 26.1.2022

• aluevaltuuston toimikausi alkaa: 1.3.2022.



Keski-Suomen 
hyvinvointialue

Yhdyspinnat



Hyvinvointialueiden ja kuntien yhdyspinnat

• Yhdyspinnalla tarkoitetaan kahden tai useamman organisaation 
toiminnallista yhteyttä tai liityntäpintaa, jossa korostuu yhdessä tekemisen 
merkitys

• Yhdyspintatyön kehittämistä ja valmistelutyötä tulee tehdä niiden kanssa, 
jotka käytännössä tekevät työtä yhdyspinnoilla: käytännön tekijät kunnista, 
hyvinvointialueilta ja uudistusta valmistelevista organisaatioista

• Kunta ja hyvinvointialue ovat molemmat tasavertaisia omia juridisia 
toimijoitaan, eivätkä toisilleen alisteisia. 



Valmisteluryhmän tehtävä

• suunnitella yhdyspintatyö osana Keski-Suomen hyvinvointialueen 
rakentamista

• tunnistaa kriittiset yhdyspintakokonaisuudet ja prosessit

• määritellä ja mallintaa hyvinvointialueen ja kuntien välinen kriittinen 
yhteistoiminta

• Hahmottaa ja kuvata hyvinvointialueen ja kuntien välisiä toiminnan 
prosesseja

• osallistua hyvinvointialueen rakentamiseen yhdessä muiden jaostojen ja 
työryhmien kanssa, huolehtia yhdyspintojen näkökulmien huomiointi alueen 
muuhun valmisteluun

• osallistua viestinnän toteuttamiseen erityisesti yhdyspintoihin liittyvän 
henkilöstön ja sidosryhmien suuntaan







Tunnistetut kriittiset kokonaisuudet

YHTEISEN JOHTAMISEN JA KEHITTÄMISEN YHTEISTYÖRAKENTEEN MÄÄRITTEL Y

Varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden ja soten yhteistyön varmistaminen ja yhteistyörakenteen määrittely

• Opiskeluhuollon (koulu- ja opiskeluterveydenhuolto sekä kuraattori- ja psykologipalvelut) ja kuntien opetustoimen yhteistyörakenteen määrittely

• Perhekeskustyössä yhteistyörakenteen määrittely

Työllisyyskysymysten yhteistyörakenteen määrittely

• Maahanmuutto- ja kotouttamispalveluiden yhteistyörakenteen määrittely

Tukipalvelukysymykset yhteistyössä hallinto ja järjestäminen-osioiden kanssa

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yhteistyömallin määrittely; elintapaohjaus ja EPT

Saavutettavuus ja esteettömyyskysymykset

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden yhteistyörakenteen määrittely

Palveluverkon ja maankäytön suunnittelun sekä asumisen yhteistyörakenteen määrittely

Järjestökoordinaation yhteistyörakenteen määrittely



Yhdyspintajaoston työ

• Hanna Helaste, Vate, Jämsä, pj

• Matti Mäkinen, Hankasalmi (vpj)

• Juha Kinnunen, Ksshp

• Timo Rusanen, Saarijärvi

• Tuija Rasinen, Jyväskylä, 

• Simo Oksanen, Muurame

• Jouko Nykänen, Uurainen

• Marja Laurila, Viitasaari, 

• Päivi Pöntinen, Jyväskylä, 

• Margarita Goda-Savolainen, JKL,

• Mika Sirkka, Joutsa, 

• Jouni Nurminen, pelastuslaitos,

• Tiina Sivonen, Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry 

• Päivi Pietarinen, JKL, 

• VATEn viestintä

• Ari Saastamoinen, Pihtipudas

• Mari Mömmö, Äänekoski

• Jaoston alaisuudessa toimii 
teemakohtaiset työryhmät

• Hyödynnetään olemassa olevia ja 
toimivia verkostoja

• Käynnistyneinä hyte, LNP palvelut, 
järjestökoordinaatio ja osallisuus

• Käynnistymässä työllisyys, 
kotouttaminen

• Tiedonkeruu kuntien 
vastuuhenkilöistä



Ensimmäinen vaihe; yhteiset tehtävät

• Määritellään hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtävät: mitkä 
hyvinvointia ja terveyttä edistävät palvelukokonaisuudet säilyvät jokaisessa 
kunnassa. Millaista monialaista ja poikkihallinnollista työtä tehdään 
kunnasta hyvinvointialueelle siirtyvien sote-palveluiden kanssa. 

• Selvitetään erillislainsäädännön yhteistyövelvoitteet

• Kartoitetaan erityisesti kolmannen sektorin palvelut, yhdistykset, 
vertaistoiminta ja niiden yhdyspinnat tulevan hyvinvointialueen toimintaan. 

• Palveluverkon tarkastelu: millaisia kokonaisuuksia ja palvelutuotantotapoja 
on, joissa tullaan tekemään tiivistä yhteistyötä.

• Laaditaan yhteensovittava suunnitelma palveluista asiakastarpeisiin 
vastaamiseksi.

• Sidosryhmäviestintä ja vuoropuhelun varmistaminen



Toinen vaihe; määritellään yhteistyön tavoitteet

• Käydään läpi kokonaisuus, johon kuuluu hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työ, ehkäisevä päihdetyö ja 
järjestökoordinaation rakenteiden määrittely. Järjestöjen toimintaedellytysten varmistaminen 
tulevaisuudessa (esimerkiksi psykososiaalisen tuen kokonaisuus, ehkäisevä päihde- ja mielenterveystyö).

• Määritellään elintapaohjauksen yhteistyörakenne.

• Määritellään maahanmuutto- ja kotouttamispalveluitten yhteistyörakenne. Mikä on työllisyyskysymysten 
yhteistyörakenne. Mikä on työllisyyden kuntakokeilun rooli, miten nivotaan yhteen sosiaalityö ja kuntien 
työllisyyspalvelut.

• Varmistetaan oppilashuollon, neuvolapalveluiden, päivähoidon ja kuntien sivistyspalveluiden( ml. Vapaa-
aika, nuoriso, kulttuuri) saumaton yhteistyö. Kulttuuri ja sivistyspalveluiden yhteistyörakenne määritellään.

• Käydään keskustelua siitä, millaista yhteistyörakennetta sote-palveluverkko, maankäytön suunnittelu, 
asuminen -kokonaisuus vaatii.

• Määritellään yhteistyörakenne mm. kuljetuspalveluissa. Miten rakennetaan yhteen esim. koulukuljetuksia ja 
sosiaalihuoltolain tai vammaispalvelulain mukaisia kuljetuksia.

• Määritellään, miten toimitaan laajemmalla yhteistyöalueella (Erva).



Kolmas vaihe; laaditaan sopimuksia ja dokumentteja

• Sopimuksia ja dokumenttia laaditaan vuonna 2022.

• Yhdyspintatyön näkökulmat tulee saada osaksi hyvinvointialueen 
palvelustrategiaa

• Sovitaan kustannusten jaon mallit.

• Laaditaan tehtäväalakohtaiset yhteistyösopimukset.

• Laaditaan viranomaisyhteistyön yhteistyömallit (erityisesti pelastustoimi ja 
kuntiin jäävä ympäristöterveydenhuolto).





Keskustelua

• Yhteinen johtaminen 
hyvinvointialueella ja kunnissa –
millä foorumilla ja rakenteilla?

• Neuvottelumenettely säädetty 
lailla – muita tarvittavia 
yhteistyön muotoja?

• Toiveet sidosryhmäviestintään?



Keski-Suomen 
hyvinvointialue

Palveluiden järjestäminen



• Järjestämisen tehtäväkokonaisuudessa paljon osatehtäviä, jotka ovat ajankohtaisia 
vasta kun  aluevaltuusto on aloittanut

• Palvelustrategiaan, palvelutasoon, palveluverkkoon liittyvät päätökset kuuluvat 
aluevaltuustolle

• SOTE-jaosto nimetty. SOTE-jaostossa edustettuna luovuttavien organisaatioiden 
sotepe-johtajisto sekä henkilöstön edustajat

• Ensimmäisenä tehtävänä varmistetaan hyvinvointialueen kyky toimia 
viranomaisena

• Strategiatyö käynnistymässä. Tässä vaiheessa valmistelua ajatuksena jakaa 
strategiatyö kahteen osaan: 

• Käynnistymisvaiheen strategiaan

• Hyvinvointialueen toimijoiden yhteiseen pitkän aikajänteen strategiaan

• Muistutuksena, että sotepe palvelujen järjestämisvastuu on kunnilla vielä vuoden 
2022 => kunnat tekevät itsenäisesti järjestämisvastuun kantamisen edellyttämät 
päätökset ja ratkaisut

Palveluiden järjestäminen



https://soteuudistus.fi/etusivu https://intermin.fi/pelastustoimenuudistus

https://soteuudistus.fi/etusivu
https://intermin.fi/pelastustoimenuudistus


Kiitos

#hyvaks

#hyvinvointialueks

#hyväarkikaikille

Kati Kallimo

Kati.kallimo@jyvaskyla.fi

Hanna Helaste

Hanna.helaste@jamsa.fi

Tuija Koivisto

Tuija.koivisto@keuruu.fi

Juha Kinnunen

Juha.kinnunen@ksshp.fi

Väliaikainen valmistelutoimielin

Keski-Suomen Hyvinvointialue
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