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Järjestöt hyvinvoinnin mallimaakuntaa rakentamassa

Tekemällä

Verkostojen 
verkostona

Yhteisissä 
puitteissa

Avoimuudella



Hyvinvointityö näkyväksi

• Yhteistyön, työnjaon ja organisoinnin kirkastaminen
• Yhteinen tietopohja ja tulevaisuusnäkökulma
• Järjestöjen hyte-työn jäsenteleminen
• Kuntien hyvinvointityön resursointi – onnistuuko?
• Monipuolinen viestintä
• Hyvinvoinnin osaamiskeskittymä

• KEHO-verkosto ja sen toimijat



Hyvinvointi Keski-Suomen strategiassa

Yhteensovittajat

Hyvinvointi-
talous

Keski-
Suomen 
strategia 
2040

KSSHP PTH-YKSIKKÖ JA KESKI-SUOMEN LIITTO
 Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tuki kunnille
 Hyvinvoinnin yhteistyöryhmä
 Tietoon pohjautuvan päätöksenteon tuki

YRITYKSET, KOULUTUS JA TUTKIMUS, YHTEISÖT
 Hyvinvoinnin edistämisen osaamiskeskittymä
 Hyvinvointipalveluiden liiketoiminta
 Terveys- ja hyvinvointiteknologian liiketoiminta

HYVINVOINTI JA LAADUKKAAT HYVINVOINTI-
PALVELUT RAKENTUVAT VAHVASTA 
ALUETALOUDESTA
 Hyvinvoinnin turvaaminen työn ja teknologian 

murroksessa
 Paikallinen päätöksenteko ja yhteiskehittäminen
 Yhteisöllisyyden edistäminen

Hyvinvointi-
palvelut

KUNNAT JA YHTEISÖT
 Elinympäristö
 Verovaroilla tuotettavat palvelut
 Järjestöjen tuottamat palvelut
 Kuntien ja maakunnan yhteinen hyvinvointityö 
 Ennaltaehkäisy ja kuntoutus



Hyvinvoinnin edistäminen maakunnassa ja kansallisesti

Osaamiskeskittymä
• Jyväskylän monitieteinen tutkimus- ja 

oppimisympäristö
• Innovaatio- ja yrityskeskittymä
• Tavoitteena valtakunnallisesti tunnustettu 

asema yliopistosairaaloiden rinnalla ja 
tukena

• KeHO-verkosto edistää osapuolten 
yhteistyönä

Hyvinvointityö
• Maakunnallinen hyvinvointiohjelma 2021 

– 2024 perustaksi kuntien hyvinvointi-
kertomuksille

• lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 
• ikääntyneen väestön hyvinvointisuunnitelma 
• kotouttamisohjelma 
• maakuntavaltuusto hyväksyisi loppuvuodesta 2020

• Hyvinvoinnin yhteistyöryhmä
• Yhteinen tietopohja



Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen, Rinteen hallitus

TULEVAISUUDEN SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS –OHJELMA
• peruspalvelujen saatavuus, 7 vrk hoitotakuu
• palvelut sovitetaan yhteen, asiakas saa hoidon ja avun yhdestä paikasta
• ammattilaisten työnjako ja moniammatilliset tiimit
• erikoistason palvelut täydentävät peruspalveluita
• digitalisaatio tukee toiminnan uudistamista

SOTE-RAKENNEUUDISTUS
• sosiaali- ja terveyspalvelut sekä palo- ja pelastuspalvelut
• 18 maakuntaa, 5 yhteistoiminta-aluetta

Maakuntien monialaisuus, parlamentaarinen valmistelu

Maakuntien verotusoikeus, parlamentaarinen valmistelu

Lähde: sosiaali- ja terveysministeriö

Merkittävä 
rahoituspaketti 
tulossa hakuun

Uusimaa 
vastustaa?!



Päivän sote-tilanne Keski-Suomessa

• Kuntajohtajat asettivat sote-johdon työryhmän vuoden 2019 loppuun
• maakunnallista yhteistyötä tehdään toiminnallisten pilottien avulla
• selvitetään kohdennetusti yhteistyörakenteiden mahdollisuutta 
• osallistutaan kansallisiin rahoitushakuihin
• yhteistä sote-hallintomallia (esimerkiksi kuntayhtymä) ei toistaiseksi selvitetä

• Syksyn työlistalla:
• vaativa lastensuojelu
• perheoikeudelliset palvelut
• sosiaalipalveluiden päivystys
• vammaispalvelut

• valvonta
• kuntien asiakas- ja palveluohjaus 

sairaala Novassa
• hankinnat
• järjestelmäsuunnitelman päivittäminen
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