
Keski-Suomen 
hyvinvointialue

Hyvinvointi. Terveys. 
Turvallisuus.

#hyvaks #hyväarkikaikille 



Hyvinvointialue uudistus

• Suomen historian yksi merkittävimmistä hallinnollisista 
uudistuksista

• Eduskunta hyväksyi uudistuksen lainsäädännön 23.6.2021
• Hyvinvointialueet perustettiin 1.7.2021

• 21 hyvinvointialuetta ja Helsinki
• 1.1.2023 vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon sekä 

pelastustoimen järjestämisestä siirtyy kunnilta ja 
kuntayhtymiltä hyvinvointialueille

• 1.7.2021 – 31.12.2022 välisenä aika valmistellaan 
hyvinvointialueen hallintoa, päätöksentekoa sekä palveluiden 
järjestämisvastuun siirtoa



Hyvinvointialueen tehtäviä
• Perusterveydenhuolto

• Erikoissairaanhoito

• Sosiaalihuolto

• Lasten, nuorten ja perheiden palvelut

• Työikäisten palvelut

• Mielenterveys- ja päihdepalvelut

• Vammaispalvelut

• Oppilas- ja opiskelijahuolto

• Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

• Pelastustoimi



Uudistuksen tavoitteet
• Turvata yhdenvertaiset ja 

laadukkaat sosiaali-, terveys- ja 
pelastustoimenpalvelut kaikille 
keskisuomalaisille

• Parantaa palvelujen saatavuutta ja 
saavutettavuutta

• Kaventaa alueen hyvinvointi-
ja terveyseroja

• Vastata ikääntymisen ja 
syntyvyyden laskun aiheuttamiin 
haasteisiin

• Turvata ammattitaitoisen työvoiman 
saanti alueen sosiaali-, terveys- ja 
pelastustoimen palveluihin

• Hillitä palveluiden kustannusten 
kasvua

• Varmistaa pelastustoimen ja 
sosiaali- ja terveyspalveluiden 
keskinäinen yhteys synergiaedun 
tuottamiseksi



Miten asetettuihin tavoitteisiin päästään
• Hyvinvointialueilla luodaan 

toimintarakenteita ja -tapoja 
vaikuttavien 
palvelukokonaisuuksien 
aikaansaamiseksi

• Perus- ja erityistason palveluiden 
entistä parempi yhteentoimivuus

• Sosiaali- ja terveydenhuollon ja 
pelastustoimen palveluiden 
saumattomuus

• Kaikki palvelut saman johdon 
(päätöksenteon) ja rahapussin 
äärellä koko alueella ja kaikkien 
palveluiden osalta

• Vastuu alueen palveluiden 
järjestämisestä ”isommilla 
hartioilla”
• Henkilöresurssit
• Talousresurssit
• Toimintamalliresurssit
• Sähköisen asioinnin, digi- ja 

etäpalveluiden resurssit



Keski-Suomessa 
sosiaali- ja 
terveydenhuollon sekä 
pelastustoimen 
palveluiden 
järjestämisvastuu siirtyy 
Keski-Suomen 
hyvinvointialueelle 
1.1.2023.



Keski-Suomen hyvinvointialue
• Keski-Suomen hyvinvointialue muodostuu Keski-Suomen 22 kunnasta.
• Asukasmäärä: noin 273 000 (08/2021)

• Väestötiheys 16,3 as/m²
• Taajama-aste 81,1 %
• Syntyneet 2 160
• Kuolleet 2 850
• Suurin ikäryhmä 70−74-vuotiaat, 18 403 
• Sairastavuusindeksi 108,1
• 65 tai yli vuotiaita väestöstä 23,7 %
Tiedot vuodelta 2020.

• Talous: noin 1 000 milj. euroa/vuosi 

• Henkilöstö: noin 11 500 henkilötyövuotta (htv)

• Kunnat ja yhteistoiminta-alueet: 5 900 htv

• Keski-Suomen sairaanhoitopiiri 3 300 htv

• Keski-Suomen pelastuslaitos 335 htv

• Lue lisää hyvaks.fi-verkkosivulta.
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https://hyvaks.fi/tietoa-hyvinvointialueesta/meidan-keski-suomi


Hyvinvointialueen tunnuslukuja

• Vertailtaessa kuntia indikaattoritiedon valossa Keski-Suomen 
hyvinvointialue näyttäytyy hyvinkin heterogeenisenä:
• Väkiluku 699-143420
• Asukastiheys 2,1 as/km²-122,5 as/km²
• 0-6 vuotiaiden osuus väestöstä 3,1%-10,3%
• 65 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä 18,6%-41,6%
• Kotona asuvien osuus 75 vuotta täyttäneistä 86,8%-95,8%
• THL:n sairastavuusindeksi 79,4-175,1

• Vuonna 2025 on Keski-Suomessa on alle 13 vuotiaita 3 400 vähemmän, 
mutta 75 vuotta täyttäneitä 6 000 enemmän kuin nyt

• Vuonna 2030 on 75 vuotta täyttäneitä lähes 11 000 enemmän kuin nyt



Nykyiset perustason sote-palveluiden järjestäjät

• Yhteensä 25 organisaatiota 
• 8 terveydenhuollon
• 17 sosiaalihuollon palveluiden järjestäjää
• Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri (Jämsä) ja Keski-Suomen pelastuslaitos



Pelastustoimen tehtävät
• Tehtäviä yhteensä noin 5300, joista 

• Kiireellisiä 3300
• Muita 2000

• Tulipalot 670
• Liikenneonnettomuudet 920
• Öljyvahingot 170
• Vaarallisten aineiden 

onnettomuudet alle 20
• Tarkastus- ja varmistustehtävät 

1600

• Ensivastetehtävät 500

• Ihmisen pelastamistehtävät 150

• Eläimen pelastamistehtävät 100

• Vahingontorjuntatehtävät 800

• Avunantotehtävät 300

• Palokunnan toimintavalmiusaika 
(aika hälytyksestä kun 1. yksikkö 
paikalla) 10:47 min



Hyvinvointialueen talouden jakautuminen palveluissa

Sosiaalihuolto; 
445 850

41 %

Perusterveydenhuolto; 
213 928

20 %

Erikoissairaanhoito; 
395 863

37 %

Pelastustoimi
26 819

2 %

Sosiaalihuolto Perusterveydenhuolto Erikoissairaanhoito Pelastustoimi

Keski-Suomen hyvinvointialueen nettomenot arvioituna 
vuoden 2023 kustannustasoon huomioiden poistot ja 
rahoitusmenot (1 000 euroa)

Tiedonkeruussa toimitetut kohdistamattomat 
tukipalvelut on jaettu nettomenojen suhteessa tehtävälle.
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Keski-Suomen hyvinvointialueen 
valmistelu



Hyvinvointialueen valmistelu 1.7.2021 – 31.12.2022 

• 1.7.2021 – 28.2.2022 hyvinvointialueen valmistelutehtävistä vastasi Keski-
Suomen hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin
• Väliaikaisen valmistelutoimielimen toimivalta ja tehtävät on kirjattu 

voimaanpanolakiin
• 1.3.2022 – 31.12.2022 

• Aluevaltuuston toimikausi käynnistyi 1.3.2022 se ohjaa valmistelua ja 
aluehallitus toimii valmistelun ohjausryhmänä

• Hyvinvointialueen valmistelutehtävistä (projektitoimisto) vastaa 
väliaikainen johto ja johtoryhmä

• Hyvinvointialuejohtaja valitaan kevään 2022 aikana

Hyvinvointialueella ei ole palveluiden järjestämisvastuuta tai 
palvelutuotantoa vuoden 2022 aikana.



2021 2022 2023

Uudistuksen aikataulu Keski-Suomessa

Lait astuvat
voimaan

Väliaikainen 
valmistelutoimielin

asetettu

Aluevaalit
23.1.2022

Aluevaltuustojen 
toimikausi alkaa

1.3.2022

Tehtävät siirtyvät 
hyvinvointialueelle 

1.1.2023

Väliaikainen 
valmistelutoimielin

Sote-100Eduskuntakäsittely Keski-Suomen hyvinvointialue

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelma 2020–2023

Muut kehittämishankkeet 2020–2023

Palveluiden kehittäminen



Keski-Suomen hyvinvointialueen tiekartta 2022

Palvelujen kehittäminen /Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelma (3,6M€ + 7,2M€) 

Väliaikainen valmistelutoimielin

1.1.2022 1.3.2022 1.7.2022 1.1.2023

Aluevaltuuston päätöksenteon 
valmistelu

Aluevaltuuston päätöksenteko

Palveluiden
järjestämisvastuu 

siirtyy

Valmistelulinjat ja työryhmät 

Hyvinvointialueen johtaja

Valtuuston kevään asioita mm.
- Järjestäytymiseen liittyvät päätökset
- Aluehallituksen asettaminen
- Strategiaprosessin käynnistäminen 
(hyvinvointialuestrategia ja palvelustrategia)
- Hallintosääntö
- Hyvinvointialueen johtajan viran
perustaminen ja rekrytointiprosessi
- Päätökset kuntien ja sairaanhoitopiirin 
tuottamasta tiedosta, siirtyvän omaisuuden, 
sopimusten, tilojen, henkilöstö jne. osalta
- Talousarvion 2023 valmistelun 
käynnistäminen

Aluehallitus



Palveluiden kehittäminen
Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelma



Palveluiden 
saatavuus

Palveluketjut
• Diabetes
• Mielenterveys- ja 

päihdepalvelu
• Palliatiivinen hoito ja 

saattohoito

Lasten, nuorten ja 
perheiden 
palvelukokonaisuus

Osallisuus ja järjestöyhteistyö

• OmaKS.fi, Keski-Suomen 
digitaalinen sosiaali- ja 
terveyskeskus 

• Vastaanottojen moniammatillinen 
toimintamalli

• Asiakkuus-segmentointi, Suuntima-
pilotti

• Seksuaali- ja terveysneuvonta 
(ilmainen ehkäisy alle 22-vuotiaille)

• Kuntoutuksen toimintamalli
• Ikäihmisten palvelut
• Vammaispalvelut
• Sosiaalihuollon kehittäminen

• Palveluiden yhdenmukaistaminen, 
digitaaliset-, lähi- ja etäpalvelut

• Ennaltaehkäisy, varhainen 
tunnistaminen ja tuki

• Yhtenäiset ja vaikuttavat 
tunnistamisen, arvioinnin ja hoidon 
menetelmät

• Sujuvat konsultaatio-, yhteistyö- ja 
lähetekäytännöt

• Ammattilaisten osaamisen 
vahvistaminen

• Palveluketjutyön tuotteistaminen

• Lapsiperhepalveluiden 
yhteensovittaminen 
perhekeskustoimintamallin 
mukaisesti

• Psykososiaalisen tuen ja hoidon 
työmenetelmien levittäminen, 
Lapset puheeksi –menetelmä, IPC-
koulutus, Cool Kids -menetelmä

• Lapsiperheoikeudelliset palvelut, 
maakunnallinen yksikkö

• Erityissosiaalityöntekijän työparituki 
lastensuojeluun

• Lastensuojelun kehittäminen
• Digitaalisten palveluiden 

kehittäminen



Järjestöt palveluiden kehittämisessä



Järjestöt palveluiden kehittämisessä

• Järjestöillä on keskeinen rooli palveluiden kehittämisessä
• Järjestöjen kanssa tehdään yhteistyötä ja käydään 

vuoropuhelua muun muassa hyvinvointialueen järjestö- ja 
osallisuusfoorumeissa sekä järjestöjen ja Keski-Suomen 
maakunnan kumppanuuspöydässä

• Järjestöt tuovat oman asiantuntemuksensa ja jäsenistönsä 
asiakaskokemustiedon palveluiden kehittämiseen 

• Järjestöjen tarjoama tieto- ja neuvontatuki sekä muut palvelut 
kuten ryhmä- ja vertaistoiminta huomioidaan osana 
palvelukokonaisuutta



Yhteistyötä useissa verkostoissa

Hyvinvointi-
alueen 

valmistelun 
työryhmät

Keski-Suomen 
perhekeskus-
yhdyshenkilö-

verkosto 

Lapset, nuoret 
ja perheet –
yhteistyö-
työryhmä 

Maakunnallinen 
mielenterveys-
ja päihdetyön 

kehittäjä-
verkosto

OmaKS.fi 
sisältö-

työryhmät

Lapset puheeksi 
-ohjausryhmä

Palliatiivisen 
hoidon ja 

saattohoidon 
kehittäjä-
verkosto

Tulevaisuuden 
sosiaali- ja 

terveyskeskus -
ohjelman 

ohjausryhmä

Keski-Suomen 
hyvinvointi-

ryhmä 
Elämäntapa-

ohjauksen 
kehittäjäryhmä

Osallisuus ja 
järjestö-

yhteistyöryhmä

Henkilöstö-
järjestöjen 
edustajat 
jaostoissa

Diabetes-
osaajien 
verkosto



Toimielimet



Hyvinvointialueen toimielimet

Aluevaltuusto

Aluehallitus

Tarkastuslautakunta

Tarpeen mukaan muita toimielimiä

Vaikuttamistoimielimet: 
Vanhusneuvosto, vammaisneuvosto ja 

nuorisovaltuusto



Aluevaltuusto
Keski-Suomen hyvinvointialueen ylintä 
päätösvaltaa käyttää vaaleilla valittu 
aluevaltuusto.

• Aluevaltuustossa 69 valtuutettua.

• Puheenjohtaja Jani Kokko, 1. vpj Aila Paloniemi ja 
2. vpj. Janne Luoma-aho

• Suomen Keskusta 18 valtuutettua, Suomen 
Sosialidemokraattinen Puolue 16, Kansallinen 
Kokoomus 11, Perussuomalaiset 7, Vihreä Liitto 7, 
Vasemmistoliitto 6, Suomen Kristillisdemokraatit 
3, Valta Kuuluu Kansalle 1

• Keski-Suomen aluevaltuuston toimikausi 
käynnistyi 1.3.2022.



Aluevaltuusto päättää muun muassa

• Hyvinvointialue- ja palvelustrategiasta
• palveluverkoston periaatteet, palveluiden järjestämisen periaatteet, 

palveluiden tuotantotapojen linjaukset
• asukkainen osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet
• tavoitteet palveluille, joista ollaan järjestämisvastuussa
• palveluiden toteuttaminen huomioiden asukkaiden tarpeet, paikalliset 

olosuhteet, palveluiden saatavuus, palveluiden saavutettavuus 

• Pelastustoimen palvelutasosta

• Hyvinvointialueen talousarviosta ja taloussuunnitelmasta, eli siitä mihin 
alueen rahoja käytetään ja kohdennetaan



Aluehallitus 13 jäsentä

• Maria Kaisa Aula, pj.
• Ville Väyrynen, 1. vpj.
• Mervi Hovikoski, 2. vpj.
• Lotta Ahola
• Kaisa Garedew
• Kari Kiiskinen
• Eino Nissinen
• Markku Puro
• Katri Savolainen
• Eila Tiainen
• Jani Ylälehto
• Mauno Vanhala
• Hilma Vepsäläinen



Valmistelu



Keski-Suomen hyvinvointialueen valmistelurakenne

PALVELUIDEN KEHITTÄMISHANKKEET

Tulevaisuuden 
sosiaali- ja terveyskeskus 

-ohjelma
2020-2023

Keski-Suomen kestävän 
kasvun ohjelma 

(RRF-hanke) 
kevät 2022

Muut 
kehittämishankkeet

Sosiaali- ja terveyspalvelut
Kati Kallimo

Pelastustoimi
Ville Mensala

Talous, omaisuus 
ja kiinteistöt

Aija Suntioinen

Henkilöstöpalvelut
Riitta Hallberg

Tietohallinto ja 
digipalvelut

Jari Porrasmaa 

Viestintä ja osallisuus
Tero Manninen

Hallinto, talous ja tukipalvelut
Kati Kallimo

Johtaminen ja osaaminen
Kati Kallimo

Palveluiden järjestäminen
Tuija Koivisto

Hallintopalvelut
Erkki Nikkilä

Keski-Suomen hyvinvointialueen vt. hyvinvointialuejohtaja

Kati Kallimo

Projekti-
toimisto

Aluevaltuusto pj. Jani Kokko
Aluehallitus pj. Maria Kaisa Aula

Yhteis-
toimintaelin



Yhteistoimintaelin
Työnantajan edustajat
• Kati Kallimo, varalla Tuija Koivisto
• Riitta Hallberg, varalla Tiina Koponen

Pääsopijajärjestöjen edustajat
• Sote ry, Super Sari Puikkonen, Jyväskylä, varalla Merja Pöyhönen, 

Viitasaari
• Sote ry, Tehy Anne Puronaho, KSSHP, varalla Jaana Pollari, 

Jyväskylä
• JAU/ JHL Hannu Tuderus, Jyväskylä, varalla Katri Asp-Dalfidan, 

KSSHP
• JAU/ Jyty, Tiina Sorri, Laukaa, varalla Ulla Sinikka Sihvonen, 

Jyväskylä
• Juko/ LS, Outi Kavasmaa, KSSHP, varalla Heikki Ilola, Jyväskylä
• Juko/ KVTES, Heljä Siitari, Jyväskylä, varalla Oskari Kivelä, 

Äänekoski

• Puheenjohtaja Riitta Hallberg, varapuheenjohtaja Hannu Tuderus



Viestintä



Viestintä
• Verkkosivut, hyvaks.fi 

• Perustiedot hyvinvointialueesta, uutiset, blogi, tapahtumat, usein kysytyt kysymykset, 
päätöksenteko, palveluiden kehittäminen, yhteystiedot

• Sosiaalinen media, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, YouTube
• Uutiskirjeet, Henkilöstö, järjestöt ja johto ja päättäjät 
• Tilaisuudet

• Henkilöstöinfot, 2 krt/kk
• Esihenkilöinfot, 1 krt/kk
• Hyvinvointialueen henkilöstöinfot, 2 krt/kk,
• Kuntajohdon keskustelutilaisuudet, 1 krt/vk
• Järjestöfoorumit, 1 krt/2 kk
• Osallisuusfoorumit, 4 krt/vuosi
• Yrittäjäfoorumit, 1 krt/kk
• Mediatilaisuudet

• Muutosta tehdään yhteistoiminnassa
• Tapaamiset, tilaisuudet sekä yhteistoimintaelimet työpaikoilla

https://hyvaks.fi/
https://www.facebook.com/hyvinvointialueks
https://twitter.com/hyvaks
https://www.instagram.com/hyvinvointialueks/
https://www.linkedin.com/company/keski-suomen-hyvinvointialue/about/?viewAsMember=true
https://www.youtube.com/channel/UCCCiuVwDuWHAu-vqHMibnAA


Kiitos

#hyvaks
#hyvinvointialueks
#hyväarkikaikille


