
Tervetuloa Keski-Suomen 
osallisuusfoorumiin

Puheenvuoroa voi pyytää kirjoittamalla
tekstikenttään pv tai nostamalla käden

Oman puheenvuoron ulkopuolella pidetään
kamera ja mikrofoni kiinni

• Lasten, nuorten ja perheiden palvelut Keski-
Suomen digitaalisessa sosiaali-
ja terveyskeskuksessa OmaKS.fi:ssä

• Keski-Suomen hyvinvointialueen valmistelun
kuulumiset

• Asukas ja asiakasosallisuus Keski-Suomen
kunnissa ja hyvinvointialueella

• Osallisuus osana hyvinvoinnin ja terveyden
edistämistyötä Keski-Suomessa



Keski-Suomen 
hyvinvointialue

Hyvinvointi. Terveys. 
Turvallisuus.

#hyvaks #hyväarkikaikille 



Keski-Suomen hyvinvointialue
Keski-Suomen hyvinvointialue muodostuu Keski-
Suomen maakunnan 22 kunnasta.

• Asukasmäärä: 275 000 (11/2020)

• Talous: noin 1 000 milj. € / vuosi 

• Henkilöstö: noin 9 500 henkilötyövuotta (htv)

• Kunnat ja yhteistoiminta-alueet: 5 900 htv

• Keski-Suomen sairaanhoitopiiri 3 300 htv

• Keski-Suomen pelastuslaitos 335 htv
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Väliaikainen 
valmistelutoimielin

Sosiaali- ja terveydenhuollon 
ja pelastustoimen uudistuksen 
voimaanpanolain mukaan 
hyvinvointialueelle on asetettava 
väliaikainen valmistelutoimielin.

Sairaanhoitopiirin hallitus on 
asettanut Keski-Suomen 
hyvinvointialueelle väliaikaisen 
valmistelutoimielimen. Päätös 
tehtiin Keski-Suomen 
kuntakokouksen esityksen 
mukaisesti.

Väliaikaisen valmistelutoimielimen 
toimikausi alkoi 1.7.2021 ja se 
jatkuu siihen asti kunnes 
aluevaltuusto on valittu, 
aluehallitus asetettu ja molemmat 
ovat aloittaneet toimintansa.



Väliaikainen valmistelutoimielin
pohjustaa valtuuston työtä

Väliaikainen valmistelutoimielin 
tekee pääasiassa hallinnollista 
valmistelua vaaleilla valittavalle 
valtuustolle. Sen tehtävät ja 
toimivalta on rajattu lailla.

Valmistelutoimielin johtaa 
hyvinvointialueen toiminnan ja 
hallinnon käynnistämisen 
valmistelua ja käyttää sitä koskevaa 
päätösvaltaa. Se myös vastaa 
tehtäviinsä liittyvästä puhevallan 
käyttämisestä. 

Valmistelutoimielin voi asettaa 
keskuudestaan jaostoja hoitamaan 
erikseen määrättyjä tehtäviä. Näin 
se voi myös siirtää tehtäviä 
koskevaa päätösvaltaa jaostoille.



Väliaikaisen valmistelutoimielimen 
tehtävät

Hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen tehtävä on...

1. selvittää alueelle siirtyvä henkilöstö ja valmistella 
aluevaltuustolle ehdotus sen siirtosuunnitelmasta ja -
sopimuksesta;

2. osallistua alueelle siirtyvän kiinteän omaisuuden selvittämiseen;

3. osallistua siirtyvien sopimusten ja näitä koskevien oikeuksien ja 
velvollisuuksien selvittämiseen;

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

5. valmistella alueen toiminnan ja hallinnon järjestämistä sekä 
tilintarkastajan valintaa;

6. päättää hyvinvointialueen vuosien 2021 ja 2022 talousarvioista;

7. osallistua ensimmäisten aluevaalien järjestämiseen;

8. valmistella hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon 
käynnistämiseen välittömästi liittyviä muita asioita.

Valmistelutoimielin 
tekee yhteistyötä 

niiden viranomaisten 
kanssa, joiden tehtäviä 
se saa hoitaakseen ja 

joiden henkilöstöä 
hyvinvointialueelle 

siirtyy:



Keski-Suomen hyvinvointialueen 
valmistelurakenne, syksy 2021

Sote-palveluiden jaosto
Tuija Koivisto

Pelastustoimen 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
Piirijärjestöt

Kuntaseuranta
Kunnanjohtaja-

kokous

Poliittinen 
seuranta

Kuntakokous
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Uudistuksen aikataulu Keski-Suomessa

Lait astuvat
voimaan

Väliaikainen 
valmistelutoimielin

asetettu
Aluevaalit

Aluevaltuustojen 
toimikausi alkaa

Tehtävät siirtyvät 
hyvinvointialueelle

VäliaikaishallintoSote-100Eduskuntakäsittel
y Keski-Suomen hyvinvointialue

Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelman kehittämishankkeet 2020–2022

Rakenneuudistusta koskevat kehittämishankkeet 2020–2021

Muut kehittämishankkeet 2020–2022

PALVELUJEN KEHITTÄMINEN



Asukkaiden vaikutusmahdollisuudet

Suorat aluevaalit

Aloiteoikeus

Neuvoa antava kansanäänestys

Keskustelu- ja kuulemistilaisuudet

Nuoriso-, vanhus- ja vammaisneuvostot



Ajankohtaista juuri nyt

• Tiedonkeruu kunnilta & kuntakierros
• käyttötalouden, siirtyvän omaisuuden ja investointien tiedot
• siirtyvän toiminnan käytössä olevien tilojen tiedot
• siirtyvään toimintaan liittyvät sopimukset ja niiden tiedot
• siirtyvän toiminnan käytössä olevien tietojärjestelmien tiedot

• Suositukset luovuttaville organisaatioille

• Rakennehanke päättyy, tulevaisuuden sotekeskus –hanke laajenee

• Mielen hyvinvoinnin kampanja nuorille

• Paljon avoimia tapahtumia, blogikirjoituksia ja uutisia valmistelun 
etenemiseen liittyen: hyvaks.fi



Tauko – jatkamme 14:20



Asiakasosallisuus
Osallistuminen

päätöksentekoon
ja kehittämiseen

Osallisuus
rakenteissa



Asiakasosallisuus

• Palveluiden käyttäjät ovat aktiivisia toimijoita 
omassa palveluprosessissaan.

Osallisuus omaan palveluprosessiin

• Osallisuus ja osallisuuden vahvistaminen on 
sisäänrakennettu osa työotetta

Osallisuus työotteessa

•Palveluiden käyttäjät pääsevät antamaan palautetta
sekä välittömästi asioinnin jälkeen että myöhemmin
kokemastaan palvelukokonaisuudesta

Nopea ja hidas asiakaspalaute

• Palveluiden käyttäjällä on mahdollisuus hallita, 
hyödyntää ja luovuttaa eteenpäin heistä kerättäviä 
henkilötietoja.

OmaData

Asiakas

Kehittäminen

Rakenteet



Osallistuminen päätöksentekoon ja kehittämiseen

• Eri päätöksenteon ja valmistelun vaiheissa
olevista teemoista järjestetään julkisia
kuulemisia ja asukastilaisuuksia

Kuulemiset ja asukastlaistilaisuudet

• Palvelun arvioinnin ja kehittämisen
välineenä käytetään vertaisarviointia, jossa
tuetaan osallisuutta ja hyödynnetään
kokemusasiantuntijuutta sekä vertaisuutta.

Vertaisarviointi

• Lakisääteisten nuorten vaikuttajaryhmän
tai nuorisovaltuuston, vanhusneuvoston ja
vammaisneuvoston lisäksi voidaan
hyödyntää mm. asiakasraateja.

Vaikuttajaryhmät

• Lakisääteisen aloitemahdollisuuden 
rinnalla tarjotaan kevyempiä ja 
ketterämpiä tapoja esittää 
kehitysehdotuksia

Aloitteet ja kehitysehdotukset

Asiakas

Kehittäminen

Rakenteet



Osallisuus rakenteissa

• Osallisuus on tavoitteellisesti mukana keskeisissä toimintaa 
ohjaavissa asiakirjoissa

Osallisuus ohjaavissa asiakirjoissa

•Jos henkilöstö ei koe voivansa vaikuttaa siihen miten palvelupolut 
etenevät tai miten toimintaa kehitetään he eivät voi välittää 
osallisuuden kokemusta myöskään loppukäyttäjille

Henkilöstön osallisuus vahvistaa asiakasosallisuutta

• Asiakasosallisuus huomioidaan maakunnallisessa 
valvontasuunnitelmassa ja omavalvontasuunnitelmassa

osallisuus ja valvonta

• Osallistumisoikeuksien toteutumisen 
varmistamiseksi keskeisestä on aktiivinen, selkeä ja avoin 
viestintä.

Avoin hallinto ja viestintä

Asiakas

Kehittäminen

Rakenteet


