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Hyvinvointialueuudistus

• 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



Miten Keski-Suomessa edistämme uudistuksen tavoitteita?
Mitä on tehtävä paremmin, ihmislähtöisemmin?
• 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



Strategiatyö
• Valtuutetut ja 

valtuustoryhmät
• Vaikuttamistoimielimet

• Nuoret
• Vammaiset
• Vanhukset

• Kuntajohto
• Järjestöt
• Seurakunnat
• Yritykset
• Korkeakoulut, 

oppilaitokset
• Keskisuomalaiset 

• Mitä Keski-Suomen hyvinvointialueen strategiaan 
tarvitaan?

• ARVOT – esim. yhdenvertaisuus
• MISSIO = mikä on toimintamme tarkoitus 

asiakkaiden, henkilöstön, sidosryhmien, Keski-
Suomen kannalta? 
• #HyvääArkeaKaikille

• VISIO – tavoite esim. 2025  ja 2030 
• Mihin halutaan päästä hyvinvointi ja 

terveyserojen kaventamisessa, turvallisuudessa, 
yhdenvertaisuudessa, kustannusten hillinnässä  ? 

• Mitä halutaan aikaansaada?
• Millä keinoilla siihen päästään? Mitä on priorisoitava? 

Mitä uudistetaan ensiksi ja mitä myöhemmin? 
• Minkä on tärkeä jatkua entisellään– mikä on jo nyt 

hyvin?
• Miten toimintaympäristö muuttuu ja miten siihen 

reagoidaan, miten ennakoidaan tulevaa?



Monesta hyvästä yhdeksi parhaista



Ihmislähtöisyys 
• Teemme hyvän arjen tukipalveluita 
• Kaikille keskisuomalaisille 

yhdenvertaisesti ja saavutettavasti
• Lapsille, nuorille, perheille
• Työikäisille
• Ikäihmisille

• Kokonaisvaltaisella otteella
• ” pois siiloista” 
• yhteistyössä ja ihmisten arkeen 

yhteensovittaen
• Ongelmien ennaltaehkäisyä ja 

hyvinvoinnin, terveyden ja 
turvallisuuden edistämistä 
painottaen

• Henkilöstön hyvinvointi, 
merkityksellinen työ, mahdollisuus 
vaikuttaa



Keski-Suomen hyvinvointialue alueellisena, 
kansallisena ja kansainvälisenä toimijana -
yhteistyöhakuisuus
Keskisuomalaiset- asukkaat, ihmiset 
– erilaiset kumppanit – järjestöt, yritykset, 
maakunnan liitto, seurakunnat jne

Asiakkaat ja potilaat    --- Henkilöstö 

Vahva järjestäjä: strategia, palvelutarpeiden 
kartoittaminen ja niihin vaikuttaminen,  tutkimus- ja 

kehittämistyö, osallistaminen, viestintä, yhdyspinnat, 
verkostoissa johtaminen, edunvalvonta

Miten palvelut sovittuvat ihmisten hyvän 
arjen tueksi? 

Palveluiden jatkuvuus, kokonaisvaltaisuus
Miten henkilöstö jaksaa ja voi hyvin?



Keski-Suomen HVA:n strategiaprosessi keväällä 2022

Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Elo-Joulukuu

Millainen HVA tahdomme olla? 
Toiminnan tarkoitus & uudistumisen suunta

• Millaisena haluamme nähdä Keski-Suomen 
HVA:n vuonna 2030? 

• Tarkastelun näkökulmia:
• Mitä mahdollisuuksia uudistus avaa 

palvelutehtävässä onnistumiseen
• Palvelujen yhdenvertaisuus, saatavuus ja 

saavutettavuus
• Asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
• Hyvinvoinnin ja terveyden erojen kaventaminen 
• Kustannusten kasvun hillintä
• HVA yhteistyön rakentajana (kunnat, järjestöt, 

yksityiset toimijat, seurakunnat)
• HVA yhteistyö YTA-alueella ja valtionhallinnon 

kanssa
• HVA:n kilpailukyky ja elinvoima, TKI-toiminta
• Henkilöstön pito, saatavuus, osaaminen ja 

työhyvinvointi
• Asukkaiden osallistaminen ja 

vaikutusmahdollisuudet
• Hyvinvointialueen palvelujen järjestäminen ja 

tuottaminen

• Keski-Suomen HVA:n keskeinen tarkoitus 
asukkaiden, henkilöstön ja yhteiskunnan 
näkökulmasta

Palvelustrategia ja järjestäjän roolin 
tarkennus

• HVA- ja palvelustrategian keskeisten 
strategisten tavoitteiden täsmentäminen

• Linjaukset koskien palvelujen tuottamisen 
tapaa 

• Toiminto- ja palvelualuekohtaiset 
tarkennukset strategian pohjalta –mitä 
tämä konkreettisesti tarkoittaa 
toiminnoille ja palveluille?

• Kyvykkyyksien rakentaminen ja 
kehittämistoiminnan strategisten 
hankkeiden määritys ja toteutustapa

• Asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen; 
asukkaiden osallistumisen ja vaikuttamisen 
mahdollisuudet

Teemoitettu keskustelu Howspace-
alustalla/ valtuustoryhmien 

keskustelut

Millainen HVA tahdomme olla? 
Arvot, järjestäjän rooli ja johtamisrakenne; 

Strategisen tahtotilan täsmentäminen

• Minkälaiselle arvopohjalle haluamme 
toimintaamme rakentaa? 

• Minkälaisen johtamisrakenteen ja 
johtamistavan haluamme rakentaa?

• HVA:n tarkoituksen ja strategisen 
tahtotilan 2030 tarkentaminen: Millainen 
HVA tahdomme olla? Missä meidän tulisi 
erityisesti onnistua?

HVA-strategian    Vaiheen 1 
tuotosten hyväksyminen

• Keski-Suomen HVA:n
tarkoituksen, strategisen 
tahtotilan ja toimintaa 
ohjaavan arvopohjan ja sekä 
johtamisrakenteen linjaukset

• Syksyn 2022 strategiaprosessin 
tavoitteet, vaiheistus ja eri 
sidosryhmien osallistaminen

Valtuuston
Työpaja 1

7.-8.4. 

Valtuuston 
Työpaja 2

17.5.

Valtuuston 
kokous 

14.6.

Teemoitettu keskustelu 
Howspace-alustalla/ 

valtuustoryhmien keskustelut

= Valtuuston Työpajat (koko päivä):
Valtuuston kokoukset (n.2h)

Valtuuston kokous 
29.3.

Valtuustoryhmien
puheenvuorot

Työskentelyn ja sisältöjen käsittely hallituksen kokouksissa ja ohjausryhmässä

Valtuuston kokous 
26.4.

Valtuustoryhmien 
puheenvuorot



Eri tahojen osallistaminen keväällä 2022

Maalis Huhti Touko Kesä

Aluevaltuusto

Aluehallitus

Strateginen 
ohjausryhmä

Henkilöstö / 
Esihenkilöt / 
Sote- ja pela-
johto 

Kuntajohto / 
kuntien 
vaikuttamis-
toimielimet 

Yksityiset 
toimijat / 
järjestöt / 
seurakunnat

Keski-
suomalaiset

Henkilöstö (kysely)
21.3.-1.4.

Esihenkilöt (kysely)
21.3.-1.4.

Sote-, pela-johto 
(kysely)

21.3.-1.4.

Kuntien 
vaikuttamistoimi-

elimet (kysely) 
21.3.-1.4.

Kuntajohto (kysely)
21.3.-1.4.

keski-suomalaiset 
(kysely)

21.3.-1.4.

Esihenkilöiden 
osallistaminen 

(Howspace) 21.4.-3.5.

Järjestöjen
strategiatyöpaja

21.4. ja Howspace

Yritysten ja seurakuntien 
osallistaminen (Howspace)

Kuntajohdon 
osallistaminen

(Howspace) 21.4.-3.5.

HVA:n
vaikuttamistoimielinten 

osallistaminen
(Howspace) 21.4.-3.5.

Sote- ja pela-johdon 
osallistaminen

(Howspace) 21.4.-3.5.

Strategialuonnoksen 
esittely/keskustelu 

vakiintuneilla 
foorumeilla

Henkilöstöinfo 
Esihenkilöinfo

vaikuttamistoimielimet

kuntajohto

Yrittäjäfoorumi

Järjestöfoorumi

Valtuutettujen teemoitettu 
keskustelu Howspace-

alustalla/ valtuustoryhmien 
keskustelut
17.3.-3.4.

Valtuutettujen 
teemoitettu keskustelu 

Howspace-alustalla/ 
valtuustoryhmien 

keskustelut 21.4.-3.5.

Valtuuston
Työpaja 7.-8.4.

Valtuuston 
Työpaja 17.5. 

Valtuuston 
kokous 

14.6.

Alueelliset keskustelutilaisuudet
(live) 27.4., 3.5., 19.5.

Valtuuston 
kokous 29.3.

Työskentelyn ja sisältöjen käsittely hallituksen kokouksissa

Jatkon 
käsittely 
hallituk-
sessa

Yksityiset 
toimijat/järjestöt/

Seurakunnat
(kysely)

21.3.-1.4.

12.4.15.3. Valtuuston 
kokous 26.4.

10.5. 21.6.31.5.20.4. 28.4. 11.5. 20.5. 25.5.



Kiitos

#hyvaks
#hyvinvointialueks
#hyväarkikaikille


