
Järjestöareena ja 
maakuntavalmistelun ajankohtaiset

Pirjo Peräaho ja Emmi Hyvönen



Uuden maakunnan muodostajat

Keski-Suomen 
maakunta
➢ 1 mrd €

➢ 10 000 htv

Kuntien ja yhteistoiminta-alueiden sosiaali- ja 
terveyspalvelut sekä kuntouttava työtoiminta 

5 998 htv

Jyväskylän, Keuruun, Laukaan ja Viitasaaren 
ympäristöterveydenhuolto 64 htv

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri 3 287 htv

Keski-Suomen ELY-keskus 160 htv

Keski-Suomen pelastuslaitos 335 htv

Keski-Suomen liitto 31 htv

Keski-Suomen TE-toimisto 144 htv

Keuruun, Laukaan, Pihtiputaan ja Saarijärven 
maaseutuhallinto 19 htv

Keuruun ja Sysmän lomituspalvelut 173 htv

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 5 htv
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Maakunnan tehtävät

Elin-

voima

Hyvin-

vointi

▪ Sosiaali- ja 
terveydenhuolto

▪ Ympäristö-
terveydenhuolto

▪ Pelastus

Henkilöasiakkaat

▪ Aluekehittäminen

▪ Työ- ja elinkeinopalvelut

▪ Maatilapalvelut

▪ Varautuminen

▪ Alueiden käytön ohjaus ja 
maakuntakaavoitus

▪ Ympäristötehtävät

▪ Tienpito ja liikenne-
järjestelmäsuunnittelu

▪ Identiteetin ja kulttuurin 
edistäminen

Yritys- ja yhteisö-
asiakkaat



Keski-Suomen uusi maakunta

▪ Hyvinvoivat asukkaat

▪ Asiakaslähtöiset palvelut

▪ Hyvä palveluasenne

▪ Fiksusti toteutettu muutosvaihe



Konsernia hahmotellaan

• Parhaillaan käynnistyy tulevan konsernin 
hahmottelu

• Mietinnässä erityisesti se, miten asukkaiden ääni 
saadaan myös päätöksenteossa kuuluviin
– Lautakunta vai valiokuntamalli ja ketkä voivat 

tarvittaessa täydentää toimielimiä

– Mitkä ovat muut suoran osallisuuden muodot?

• Vaikuttamistoimielimet ja aktiivinen vuoropuhelu: 
vammaisneuvosto, vanhusneuvosto, 
nuorisovaltuusto, asukasneuvosto



Iso kuva – alustavaa 
konsernirakennetta

Liikelaitos tai 
bruttoyksikkö

Järjestäminen

MaakuntavaltuustoTarkastus-
lautakunta

Vaali-
lautakunta

Valiokunnat/lautakunnat
/jaostot

Vaikuttamis-
toimielimet

Maakunta-
johtaja

Järjestämis-
tehtävät

Konserni-
palvelut

Oma  tuotanto

Keski-Suomen 
asukkaat

Kaikki maakunnan 
toiminta 

on asukkaitamme 
varten. 

Valinnanvapauden 
laajentuessa asiakkaat 

päättävät, kenen 
palveluita he 

käyttävät. Maakunta 
järjestäjänä varmistaa, 

että palvelua on 
jokaisen saatavilla 
yhteisesti sovituilla 

kriteereillä.

Maakuntavaltuusto 
käyttää järjestäjän 

ylintä päätösvaltaa ja 
varmistaa 

asukaslähtöisyyden!

Liikelaitos

Tukipalvelut

Tuottaminen

Johtokunta

Johtokunta

Konserni 

Tytäryhtiöt

Osakkuusyhtiöt

Palveluyhtiöt

Hallitus

Varmistaa 
asiakas-
lähtöi-
syyden
kaikissa 

palveluissa

Tuottaa 
palveluita 
järjestäjän 
edellyttä-

mällä
tavalla

Maakuntahallitus



Järjestöjen monet roolit tunnistettu 
valmistelussa

• Valmistelussa maakunnan järjestäjä haluaa käydä tiivistä 
vuoropuhelua palveluntuottajien kanssa 
– Ns. soteuttamo-ajattelu vahvasti mukana myös haetuissa 

valinnanvapauspiloteissa

• Järjestämissuunnitelmassa osallisuutta ja yhteistä 
kehittämistyötä halutaan tukea ’kumppanuuspöydillä’
– Kumppanuuspöydät eivät ole poliittisia
– Järjestöareena tai järjestöjen neuvottelukunta on mainio 

esimerkki säännöllisistä kumppanuuspöydistä

• Poliittisessa päätöksenteossa ja sen vuosikellottamisessa 
mietitään myös, miten vuoropuhelua voidaan käydä 
järjestöjen kanssa 
– Yhteiset seminaarit tai iltakoulut aihealueittain?



Maakunta osana yhteisöään: 
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Yhteistyö: Yritykset, yhteisöt
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Tulevan maakunnan osallisuuden 
tasot

• Päätöksenteko 
– Miten osallistutaan päätöksentekoon, mitä maakunta 

mahdollistaa?

• Suora osallisuus
– Yksilön näkemykset
– Ammattilaisten, kokemusasiantuntijoiden, järjestöjen. 

yhteistyökumppaneiden jne. kautta annettava palaute 

• Yhteinen kehittäminen 
– Erilaiset kumppanuuspöydät, raadit, foorumit, asukasillat 

jne. 

• Keskeistä pohtia rakenteet -> miten kaikki em. tieto 
kootaan maakunnan tietoon?



Järjestöyhteistyön rakentamisen 
jatkoaskeleet

• Ensin on mietittävä sisällöt – sitten rakenteet
– Järjestöjen on pohdittava, miten järjestöjen roolia 

voisi vahvistaa tulevassa maakunnassa?

– Mitkä ovat järjestöjen uudet mahdollisuudet 
muuttuvassa toimintaympäristössä

– Keskustelua on käytävä myös siitä, mikä on yhteinen 
tahtotilamme keskisuomalaisten asukkaiden kannalta

• Tämän jälkeen pääsemme miettimään, mitkä 
olisivat toimivia yhteistyömalleja tulevassa 
maakunnassa


