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1 Esipuhe 
 

Hyvinvointitalouden perustana on visio yhteiskunnasta, joka tarjoaa kaikille hyvän elämän edellytykset. 

Hyvinvointitaloudessa ihminen ja talous voivat hyvin. Tällöin myös päätöksenteko tukee sekä yhteisön 

että yksilön hyvinvointia. Keski-Suomi haluaa profiloitua hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen 

maakunnaksi, mikä onnistuu parhaiten pitämällä kaikki mukana hyvinvoinnin kehässä sekä tarjoamalla 

ihmisille mielekästä tekemistä ja osallistumisen paikkoja. 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi tarvitsemme uutta ymmärrystä, uusia käytännöllisiä 

menetelmiä ja tehokkaita, käytännönläheisiä toimintamalleja sekä yksilö- että yhteisötasolla. 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi ei ole olemassa yksiselitteistä ratkaisua. Tarvitaan 

samansuuntaista toimintaa monella tasolla ja monenlaisia monialaisia ratkaisuja. Vaikutukset 

moninkertaistuvat, kun hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä ei jätetä yksittäisen tahon hoidettavaksi, 

vaan otetaan osaksi kaikkea yhteiskunnallista päätöksentekoa. Silloin kuin yhteisössä kaikki toimivat 

yhteisesti sovittujen periaatteiden mukaisesti, saavutetaan parhaat ja vaikuttavimmat tulokset. Meillä 

on tarvittava osaaminen, joka kannattaa hyödyntää ja ottaa kaikki toimijat mukaan yhteistyöhön. 

Mahdollisimman varhain tarjottu apu ja tuki ovat keskeisiä strategisia lähtökohtia hyvinvoinnin ja 

terveyden edistämisessä.  Miten hyvinvointitalouden avulla voitaisiin löytää ongelmien ehkäisyä 

tukevia käytännöllisiä menetelmiä? Tarvetta olisi muun muassa pelaamiseen, yksinäisyyteen, 

kiusaamiseen, häirintään tai elämän taitekohtiin liittyvien pulmien tukeen. Millaisia varhaisen tuen 

ratkaisuja voisimme kehittää yritysten ja kansalaisten yhteistoiminnalla? Tämä tarkoittaisi ratkaisuja 

riskeiltä suojautumiseen sekä henkilökohtaisten kykyjen löytämiseen ja parantamiseen. Eri ihmisillä ja 

eri elämäntilanteissa erilaiset kyvyt ovat keskeisiä. Uudenlainen elämäntilanne edellyttää aina 

jonkinasteista sopeutumista. Miten voisimmekaan auttaa erilaisissa elämäntilanteissa ja taitekohdissa 

jo ennen kuin ne alkavat tuottaa meille terveydellistä haittaa? Näitä taitekohtia ovat esimerkiksi lasten 

syntymä, ero, työttömäksi joutuminen, eläköityminen tai muutto toiselle paikkakunnalle. Tarve on 

laaja-alainen. Tarvetta on erilaisille näkökulmille mahdollisimman lähellä kansalaisten arkielämää ja 

nuo ratkaisut ovat joiltain osin erilaisia maaseutuyhteisöissä kuin kaupungeissa.  

Me kaikki haluamme voida hyvin. Hyvinvointimme on juuri nyt eri yhteyksissä vahvasti agendalla. 

Esimerkiksi Sitran tähtäimessä on Suomi, joka menestyy kestävän hyvinvoinnin edelläkävijänä. 

Hyvinvointi on laaja-alainen, monisäikeinen ja moniulotteinen asia ja sen merkitys eri ihmisille on 

erilainen. Yhdelle se merkitsee hyvää terveyttä, toiselle terveyspalvelujen saatavuutta, kolmannelle 

ystävyyssuhteita, neljännelle apua päivittäisissä askareissa, viidennelle toimeentuloa jne. Yhteiskunnan 

näkökulmasta hyvinvointia on se, että kansalaisilla on koulutusta, työtä ja muut kunnolliset 

elinolosuhteet.  

Maakuntastrategiamme mukaisesti hyvinvointi on sekä tavoite että mahdollistaja. Terveyden 

edistämisessä on ennen kaikkea kyse terveyteen liittyvästä yhteistoiminnasta kansalaisten kanssa. 

Perusta rakentuu siitä, että kansalaisena voi vaikuttaa paitsi omaan terveyteen myös koko yhteisön 

terveyttä määrittäviin tekijöihin. Terveyttä määrittävät muun muassa elinolosuhteet, asuinympäristön 

mahdollisuudet, lainsäädäntö, työelämä, palveluvalikoima ja palvelujen saatavuus sekä 

yhteiskuntapoliittiset toimet (Kuva 1).  



 

 
 

 

Kuva 1. Terveyttä määrittävät tekijät (https://thl.fi/fi/web/hyvinvointi-ja-terveyserot/eriarvoisuus) 

 

Yhteiskuntaan osallistuminen ja asioihin vaikuttaminen on osoittautunut hyvinvoinnin kannalta 

merkittäväksi. Juho Saaren eriarvoisuutta pohtivan työryhmän raportissa korostetaan kaikkien 

mahdollisuutta osallistua yhteiskunnan toimintaan elämäntilanteesta ja asuinpaikasta riippumatta. 

Tarvitsemme uudenlaisia kanavia, toimintatapoja, käytäntöjä siihen, että kansalaisten ääni tulee 

kuulluksi ja hyödynnetyksi toiminnassa ja toiminnan parantamisessa. 

Hyvinvoinnin näkökulmasta yhteiskunnassa on tällä hetkellä paljon henkisiä voimavaroja kuluttavaa 

epävarmuutta. Työelämä on monella tavoin henkisesti kuormittavaa, teknologian kehitys haastaa 

jatkuvasti arjen toimintojamme ja palvelujärjestelmä on muutoksen kourissa. Epävarmuuden 

kohtaamiseen ja sen aiheuttamien tunteiden käsittelyyn tarvitaan entistä ennakoivampaa, 

yksilöllisempää ja tiiviimpää tukea. Millaisia voisivatkaan olla ne uudet, kansalaisten kanssa yhdessä 

ideoidut ratkaisut henkisen hyvinvoinnin tukemiseen? Ne voisivat liittyä vertaistukeen, valmennukseen 

ja ohjaukseen, työtapoihin ja uudenlaisiin sosiaalisiin verkostoihin. Hyvinvointia edistävällä 

liiketoiminnalla voisi tässä olla paikkansa. 

Käyttäytymistä ohjaavien ajatteluprosessien tunnistaminen parantaa kykyä toimia terveyttä edistävästi. 

Voisiko hyvinvointitalouden kautta löytyä uusia ratkaisuja terveyttä ylläpitävien valintojen tekemiseen? 

Tähän tarvitsemme tuen lisäksi harjoittelua ja psykologisten taitojen oppimista. Näitä ovat muun 

muassa keskittymiskyky, mielikuviin eläytyminen, tavoitteenasettelu, tunteiden hallinta ja 

rentoutumiskyky. Nämä kaikki ovat osoittautuneet merkittäviksi tekijöiksi, kun yritämme oppia 

uudenlaista elämää halutuin muutoksin. Terveellisten elintapojen edistäminen on kustannusvaikuttavaa 

ja siksi siihen panostaminen on kannattavaa. 

Suuri joukko kansalaisia hyötyy teknologisista ratkaisuista jotka hyödyttävät henkilökohtaista 

hyvinvointia. Mutta löytyykö helppoa, käyttäjäystävällistä teknologiaa, helppoja arjen toimintamalleja 

kansalaisten käyttöön? Kahdessa digitaalisuutta hyödyntävässä hankkeessa toimiessani olen havainnut, 

että meillä on vielä matkaa toimiviin, kansalaisten kannalta helppoihin terveyttä ja hyvinvointia 

tukeviin sovelluksiin. Nuoretkin turvautuvat mieluummin kasvokkain kontaktiin terveysvalmentajan 

kanssa, koska tekniset ratkaisut ovat liian monimutkaisia ja vaativia, eivätkä aina toimi. Suunniteltu 

teknologian tarjoama tuki jää näin ollen puutteelliseksi. Uudenlaisten teknisten ratkaisujen tarvetta 

kuvastaa myös se, että esimerkiksi facebook -kavereiden hoitovinkkejä kysytään ja noudatetaan kun 

niitä ei ole muuten vaivattomasti saatavilla tai vertaisten kokemusta arvostetaan enemmän kuin 

ammattilaisten ohjeita. 

Hyvinvointijohtamisen tueksi on saatavilla liian vähän ajankohtaista ja ennakoivaa tietoa ja tietoa on 

hajallaan eri paikoissa. Tarvitaan tiedon tuottamisen työkaluja ja toimintamalleja, jotka parantavat 

tiedolla johtamista.  Hyvinvoinnin tilannekuvan hahmottaminen tuottaa palveluista entistä 

vaikuttavampia ja tulevaisuuteen luotaavia. Yhteiskunnalliset ongelmat ovat usein myös 

https://thl.fi/fi/web/hyvinvointi-ja-terveyserot/eriarvoisuus
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/160706/01_2018_Eriarvoisuutta%20kasittelevan%20tryn%20loppuraportti_kansilla_netti.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.sitra.fi/julkaisut/hyvinvoinnin-seuraava-era-ihanteet-visio-ja-ratkaisut/
https://www.sitra.fi/julkaisut/hyvinvoinnin-seuraava-era-ihanteet-visio-ja-ratkaisut/


 

 
 

monimutkaisia, joten hyvinvointiin liittyvän päätöksenteon tasolla tarvitaan uusia kumppanuuksia ja 

dynaamisia, yhteisen tekemisen agendoja. 

Miten hyvinvointitalouden toimijat hyödyntävät olemassa olevia hyvinvointiin liittyviä strategioita 

omassa kehittämistyössään? Ansiokkaita raportteja ja selvityksiä (esimerkiksi seuraavista teemoista: 

kiusaamisen ehkäisy, syrjäytymisen ehkäisy, vaikuttavuus, liikunta) sekä hyvinvointia tukevia 

toimintaohjelmia on runsaasti.  Ne sisältävät toimenpide-ehdotuksia, joista tulevaisuuden strategioita ja 

kärkihankkeita muotoutuu. Niiden tunteminen luo perustaa uuden kehittämiseksi mutta niihin 

tutustuminen ja niistä ymmärryksen hakeminen saattaa olla työlästä.  Voisiko hyvinvointitalouden 

kehittämisen tueksi löytyä digitaalisia ratkaisuja jotka tuottavat tämän tiedon helposti myös 

kaupalliseen käyttöön? 

Hyvinvointitalouden tutkimus on tärkeä osa kehittämistä. Tutkimuksen nivominen osaksi 

kehittämistyötä tuottaa vaikuttavia ratkaisuja. Hyvinvointivaltion päivittäminen ja päätöksenteko on 

perustuttava tutkittuun tietoon.  

 

    Tarja Kettunen 

                                                   Terveyden edistämisen professori 

Liikuntatieteellinen tiedekunta 

Jyväskylän Yliopisto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiitokset KeHO-verkoston asiantuntijoille panoksestanne tämän selvityksen kirjoittamiseen ja 

toimittamiseen. 

 

Sosiaalialan osalta Marja Heikkilä ja Sivi Talvensola Keski-Suomen sosiaalialan 

osaamiskeskuksesta, sekä Anne Astikainen ja Päivi Kivelä Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry:stä. 

Terveysalalla Tarja Kettunen Jyväskylän Yliopistosta ja Teuvo Antikainen Keski-Suomen 

sairaanhoitopiiristä. Liikunta-alan osalta Petri Lehtoranta Keski-Suomen Liikunta ry:stä sekä Salla 

Turpeinen ja Matti Hakamäki Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiöstä. Yritys- ja 

työpaikkaselvityksen kokosi Mari Vesterinen JAMK:sta. Tutkimus-, kehittämis- ja 

innovaatiokokonaisuudessa panoksensa antoivat Päivi Fadjukoff Jyväskylän Yliopistosta, Katariina 

Korniloff, Mirja Immonen ja Kare Norvapalo JAMK:sta sekä Mika Kataikko Jyväskylän 

kaupungilta. Kansainvälistymisessä ja viennissä Tapio Mäkelä JAMK:sta. Kuvitus Maria Eriksson. 

Asiantuntijaselvityksen toimittamisessa kokonaisuutta kirkastivat Annaleena Aira Liikunnan ja 

kansanterveyden edistämissäätiöstä, Päivi Fadjukoff Jyväskylän Yliopistosta ja Janne Laitinen 

JAMK:sta. 

 

 

 

 

 

 

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/160694/okm16.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/160706/01_2018_Eriarvoisuutta%20kasittelevan%20tryn%20loppuraportti_kansilla_netti.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://media.sitra.fi/2018/03/27105443/vaikuttavuuden-askelmerkit.pdf
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/160724/31-2018-Liikkumattomuuden%20lasku%20kasvaa.pdf


 

 
 

2 Selvityksen lähtökohdat ja toteutus 

 

Hyvinvointi on Keski-Suomen strateginen valinta. Keski-Suomen liiton toimeksiannosta koostettiin jo 

vuonna 2010 Keski-Suomen hyvinvointistrategia. Strategiaan kuuluu Hyvinvointivisio 2020, joka on 

“Yksilölähtöinen, yhteisöllinen ja elämänmakuinen Keski-Suomi”. Vision toteuttaminen edellyttää 

konkreettisia tavoitteita ja toimenpiteitä. Tavoitteiden saavuttamiseksi on tehtävä myös valintoja ja 

valinnat kiteytyivät neljään hyvinvointilupaukseen (Kuva 2): 

 

 
Kuva 2. Keski-Suomen hyvinvointistrategian laatulupaukset 

 

Lupausten lunastamiseksi tarvitsemme tekoja. Jotta kukaan ei jää yksin ja jotta pystymme ehkäisemään 

ongelmia, hyvinvointitalous sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on ymmärrettävä laajasti. 

Uuden maakunnan palvelut halutaan tuottaa ihmisten tarpeista käsin. Tämä edellyttää ihmisten arjen 

ymmärtämistä ja organisaatiolähtöisestä palvelukulttuurista pois opettelua.   

 

Maakuntaohjelman päivityksen yhteydessä uutena kärkenä nostettiin Maakuntaohjelmaan 

hyvinvointitalous. Aihetta käsiteltiin Keski-Suomen hyvinvoinnin osaamiskeskittymän (KeHO) 

hanketyöryhmän kokouksessa kesäkuussa 2017. Kehittämispäällikkö Kari Pirinen alusti aihetta ja 

haastoi KeHO-verkoston yhteiseen kehittämistehtävään. KeHOn viestintätyöryhmä tuki Keski-Suomen 

liiton hyvinvointitalouden määrittelytehtävää syksyllä ja 1.12.2017 Keski-Suomen Maakuntaohjelmaan 

hyväksyttiin uutena kärkenä Hyvinvointitalous. Tarjosimme KeHO-verkoston asiantuntijoita 

tarkempaan hyvinvointitalouden määrittelyyn. Hyvinvointitaloudessa yhdistyvät kaksi asiaa, 

hyvinvointi sekä talous. Hyvinvointitaloudesta ei ole olemassa yksiselitteistä määritelmää, tämän 

selvityksen viitekehykseksi otimme Sosiaali- ja terveys ry:n kiteytys hyvinvointitaloudesta: 

“hyvinvointitaloudessa ihminen ja talous voivat hyvin”.   

 

Hyvinvointitalouden kärkien tunnistamistehtävään haastettiin kaikki KeHOn työryhmät tammikuussa 

2018. Tavoite oli osallistaa ja sitouttaa KeHOn yli 80 hyvinvoinnin asiantuntijaa kuudestatoista 

keskeisestä hyvinvointialan asiantuntijaorganisaatiosta tähän selvitystyöhön. Asiatuntijat muodostivat 

toimituskunnan ja helmikuussa 2018 aloitimme tiedonkeruun. Tässä selvityksessä tarkastelimme 

hyvinvointitaloutta Keski-Suomen Maakuntaohjelman neljän tavoitteen kautta: mihin syntyvät 

hyvinvointitalouden uudet työpaikat, mille toimialoille perustetaan uudet yritykset, missä lisääntyy tki-

toiminta ja luodaan kansainväliseen vientiin hyvinvointialan palveluita sekä tuotteita. Soveltuvin osin 

konkretisoimme hyvinvointitalouden toimia ihmisen elinkaaren kautta, eli millaisia 

hyvinvointitalouden palveluita ja toimijoita on lapsille ja nuorille, aikuisille ja työikäisille  

 

https://www.keskisuomi.fi/filebank/22267-Keski-Suomen_hyvinvointistrategia_julkaisu_netti.pdf
http://www.kehofinland.fi/
https://www.soste.fi/media/pdf/julkaisut/hyvinvointitalous_final.pdf
https://www.soste.fi/media/pdf/julkaisut/hyvinvointitalous_final.pdf
http://www.keskisuomi2040.fi/lataukset/Keski-Suomen_maakuntaohjelma_2018-2021_A4.pdf


 

 
 

3 Taustatietoa 

Hyvinvointi on laaja-alainen käsite ja asioita on tarkasteltava tuoreimman tiedon varassa.  

 

Taulukko 1. THL:n koontitietoa Keski-Suomesta (THL, 2018) 

 

Väestömäärä (2016) 276.196 asukasta 

Kuntia 23, Suomessa on 311 kuntaa 

Bruttokansantuote 31.663 euroa/ asukas, maan keskiarvo 38.248 €/as. 

Taloudellinen huoltosuhde 161, maan keskiarvo 143 

Työllisyysaste 64,8 %, maan keskiarvo 68,8% 

Vaikeasti työllistyviä 8,2%, maan keskiarvo 6,2% 

Toimeentulotukea saavat 7,5%, maan keskiarvo 7,2% 

Sairastavuusindeksi 107,7, koko maan indeksi 100 

 

3.1 Keski-Suomen väestö  

Keski-Suomen väestön ikärakenne noudattelee koko maan rakennetta. Sen sijaan kuntien välillä erot 

ikärakenteessa ovat merkittäviä. Vuonna 2017 lasten osuus vaihteli 8 %:sta 26 %:iin ja 65 vuotta 

täyttäneiden osuus 17 %:sta 42 %:iin. Keskusseudun ja muun maakunnan ero ikärakenteessa 

todennäköisesti kasvaa edelleen. (www.keskisuomi.info). Keski-Suomi on kuin Suomi pienoiskoossa, 

myös polarisaatiokehityksessä. Kuntien erilaiset väestörakenteet ja palvelutarpeet heijastuvat myös 

kuntien palvelurakenteisiin ja resurssien allokointiin. Huomioitavaa on myös yksinasuvien 

asuntokuntien yleistyminen. 

 

 
Kuva 3. Keski-Suomen väestön ikäjakauma kunnittain. 

http://keskisuomi.info/avainlukuja/vaesto/vaestollinen-huoltosuhde/ 

Keski-Suomessa asuu reilut 270.000 ihmistä ja valtaosa Keski-Suomen asukkaista voi hyvin, mutta 

terveydessä ja hyvinvoinnissa on kuitenkin suuria eroja maakunnan eri alueiden välillä. Vuosina 2013–

2015 sairastavuus oli vähäisintä Jyväskylän ympäristössä ja suurinta maakunnan pohjoisilla alueilla. 

https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/136034/URN_ISBN_978-952-343-053-2.pdf?sequence=1
www.keskisuomi.info
http://keskisuomi.info/avainlukuja/vaesto/vaestollinen-huoltosuhde/


 

 
 

Matalin sairastavuusindeksi oli Muuramessa (74,2) ja korkein Kivijärvellä (169,7). Jyväskylässä 

indeksi oli 96,8. Keski-Suomessa väestön sairastavuus on lisääntynyt ja väestö ikääntyy hieman 

kansallista keskivertoa voimakkaammin. Lisäksi haasteena on maakunnan melko voimakas 

jakautuminen kasvukeskuksiin ja taantuviin, ikääntyvien keskuksiin. Maakunnan väestönkehitys on 

ollut kasvavaa viime vuosiin saakka ja väestö on keskittynyt vahvasti Jyväskylän seudulle. Maakunnan 

suotuisa väestökehitys ei enää selity luonnollisen väestönkasvun kautta vaan viime vuosien väestön 

lisäys selittyy kokonaisuudessaan maahanmuutolla. (THL, 2018) 

3.2 Sosiaali- ja terveydenhuolto  

WHOn määrittely käsitteestä ”terveys” on suomalaisen terveydenhuollon perusta. Vuoden 1946 

määritelmän mukaan ”Terveys on fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia – ei ainoastaan 

todetun sairauden puuttumista”. Sittemmin WHO on pyrkinyt uudistamaan määritelmää 2000-luvulle: 

”Terveydellä ymmärretään yksilön kykyä sopeutua arkeen ja pärjätä siinä omatoimisesti”. Keski-

Suomessa käytännön toimintaa on ohjattu terveyden edistämisen ja hyvinvoinnin tukemisen suuntiin. 

Tällä tavoitellaan sitä, että palvelujärjestelmä tukee ihmisiä ”arjessa pärjäämisessä ja sopeutumisessa”.  

Peruspalveluiden kokonaisuus muodostuu sosiaali-, terveys-, opetus-, liikunta- ja  kulttuurialojen 

palveluista. Niitä täydentävät seurakuntien, järjestöjen ja yksityisten palvelut. Sosiaali- ja 

terveydenhuollon ehkäisevät palvelut ovat keskeisessä roolissa tuettaessa väestön terveyttä ja 

hyvinvointia. Ehkäisevien palvelujen perustan muodostavat äitiys- ja lastenneuvola sekä 

kouluterveydenhuolto, jotka tavoittavat koko ikäluokan. Nuorten osalta keskeisessä asemassa on 

opiskeluterveydenhuolto, joka tavoittaa suurimman osan ikäluokasta. Aikuisväestön ja ikääntyvien 

osalta kattavia indikaattoritietoja ei voida koota ja esimerkiksi iäkkäiden neuvonta- ja 

neuvolapalveluista, asunnon muutostöistä tai kuntoutuksesta ei tietoja ole saatavilla (THL, 2018). 

Sipilän hallituksen sote-uudistuksen tavoitteena on, että kaikki ihmiset saavat tarvittaessa 

yhdenvertaisesti ja laadukkaasti. Ihmisten hyvinvointia edistäviä palveluita on tulevaisuudessa 

tuotettava uusin tavoin. Hyvinvointivaltiossa resursseja jaetaan keskitetysti poliittisesti hyväksyttyjen 

kriteerien mukaan.  

 

Keski-Suomen maakunnan perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen palvelut tuotetaan seitsemässä 

organisaatiossa toisistaan poikkeavalla organisaatiomallilla (Taulukko 2) 

 

Taulukko 2. Perusterveydenhuolto ja sosiaalitoimen palveluverkko (THL, 2018) 

Wiitaunioni Kinnula, Pihtipudas ja Viitasaari yhteistoiminta-alue, sote-integraatio 

Perusturvaliikelaitos 

Saarikka 

Saarijärvi, Karstula, Kyyjärvi, 

Kivijärvi ja Kannonkoski 

sote-integraatio 

Äänekosken kaupunki Äänekoski sote-integraatio 

JYTE-alue Jyväskylä, Hankasalmi ja Uurainen perusterveydenhuollon isäntäkuntamalli 

Muurame Muurame kunnan liikelaitos, sote-integraatio 

Keski-Suomen 

Seututerveyskeskus 

Petäjävesi, Toivakka, Joutsa, 

Luhanka, Konnevesi, Laukaa, Multia 

ja Keuruu 

sairaanhoitopiirin liikelaitos 

Jämsän kaupunki, 

järjestäjä 

Jämsä ja Kuhmoinen palveluita tuottavat Jämsän Terveys Oy, 

Jokilaakson Terveys Oy ja muut 

palveluntuottajat, sote-integraatio 

https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/136034/URN_ISBN_978-952-343-053-2.pdf?sequence=1
https://thl.fi/fi/web/sote-uudistus/talous-ja-politiikka/sosiaalipolitiikka/perusturva-ja-peruspalvelut
http://alueuudistus.fi/mika-on-sote-uudistus
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/136034/URN_ISBN_978-952-343-053-2.pdf?sequence=1


 

 
 

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri tuottaa maakunnan erikoissairaanhoidon palvelut, poikkeuksina ovat 

Jämsä ja Kuhmoinen. Palveluverkko konkretisoituu kuvassa 4. 

 

Kuva 4. Terveydenhuollon palveluverkko Keski-Suomessa, THL 2018 

Kattavammin Keski-Suomen sosiaali- ja terveyspalveluiden sijoittumisesta löytyy tietoa 

toimipistekartalta. Keski-Suomen maakunnan alueella tehtiin vuonna 2016 julkisella sektorilla sosiaali- 

ja terveyspalveluissa yhteensä 8.157 henkilötyövuotta. Maakunta- ja sote-uudistuksessa uutta 

maakuntaa muodostavat myös ympäristöterveydenhuolto, pelastustoimi, maaseutuhallinto ja 

lomituspalvelut, työ- ja elinkeinohallinto sekä joukko aluehallintoviranomaisia (ELY, AVI, Liitto). Sote 

–uudistus hakee kustannusten säästöjä siten, että ihmisiä kannustetaan palvelujärjestelmissä 

tehokkaammin terveelliseen elämään, sekä myös muutenkin osallistumaan vahvemmin oman, 

henkilökohtaisen hyvinvointinsa vaalimiseen.  

3.3 Kolmas sektori – ainoa hajasijoitettu hyvinvointialan toimija Keski-Suomessa 

 

Hyvinvointivaltion haasteena on toimia samanaikaisesti sekä avoimessa kansainvälisessä 

talousjärjestelmässä että ylläpitää nykyisen kaltaista laajaa hyvinvointivaltiota. Järjestöt tarjoavat 

kansalaisille monenlaisia palveluita ja osallistumismahdollisuuksia. Järjestökentällä on merkittävä rooli 

myös hyvinvointierojen tasoittajana. 

 

http://jkl.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=ad95a8ddb8b4472797a59cc1ebf90b8a
http://www.valvira.fi/ymparistoterveys/ymparistoterveydenhuolto
http://www.keskisuomenpelastuslaitos.fi/
http://alueuudistus.fi/soteuudistus/tavoitteet
http://alueuudistus.fi/soteuudistus/tavoitteet


 

 
 

Järjestökentällä toimivat yhdistykset, seurat ja järjestöt ovat suuri joukko hyvinvointialan toimijoita, 

joiden toiminta-alueet yhdessä kattaa aidosti koko Keski-Suomen. Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry:n 

hallinnoima Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt -hanke toteutti alkuvuodesta 2018 järjestökartoituksen, 

jolla kerättiin tietoa yhdistysten, seurojen ja järjestöjen toiminnan nykytilasta. Sähköiseen kyselyyn 

vastasi kaikkiaan 270 järjestöä. Lisäksi lähes kaikki Keski-Suomen kunnat (22/23) vastasivat erilliseen 

kyselyyn. Kaiken kaikkiaan Keski-Suomen maakunnassa on noin 5300 rekisteröityä yhdistystä, seuraa 

ja järjestöä. Järjestökartoituksen pohjalta voidaan arvioida, että keskisuomalaisissa ihmisten 

hyvinvointia edistävissä järjestöissä on yhteensä huikeat 100 000 vapaaehtoista. Eniten toimivia 

yhdistyksiä ja järjestöjä on siellä missä asukkaitakin. Kunnittain eniten yhdistyksiä on Jyväskylän 

seudulla, Jämsässä, Keuruulla ja Laukaassa.  

 

Taulukko 3. Keski-Suomen yhdistyksien toimialat ja määrät. Patentti- ja rekisterihallitus 2/2018. 

  
ammatti ja elinkeino  1300 

politiikka  1000 

vapaa-aika  1000 

kulttuuri  1000 

sosiaali- ja terveysala  540 

liikunta tai urheilu  470 

kyläyhdistys 220 

 

 
 

 

Kuva 5. Yhdistysten määrä kunnittain, Keski-Suomen järjestökartoitus 

 

Järjestökartoitus täydentää kuvaa järjestökentän luonteesta, toimintaedellytyksistä sekä niiden 

toiminnan merkityksestä maakunnan asukkaiden hyvinvoinnille. 

Avovastausten sisällönanalyysiin perustuva kooste eri yhdistysten avovastauksissa ilmoittamista 

toimintamuodoista ja kohderyhmistä on koottu sanapilviksi (kuva 6).   

 

 

 

 

https://www.yhdistystori.fi/jarjestotietopankki/jarjestokartoitus/
https://issuu.com/kytry/docs/j_rjest_kartoitus_63785525b0c6b9


 

 
 

 
Kuva 6: Keskisuomalaisten yhdistysten tuottamat palvelut ja kohderyhmät. 

 

Järjestöjen toiminta on kaikissa moninaisissa muodoissaan pääosin terveyden ja sosiaalisen 

hyvinvoinnin edistämistä sekä korjaavien sote-palveluiden tarvetta ennalta ehkäisevää työtä. Suurin osa 

keskisuomalaisista järjestöistä mahdollistaa vapaaehtoisvoimin mm. harrastustoimintaa, sosiaalista 

kanssakäymistä ja yhteisten asioiden edistämistä. Iso osa toiminnasta on kuitenkin myös sellaista 

vertaistukea sekä asiantuntijuuteen perustuvaa edunvalvontaa, neuvontaa, tukea ja ohjausta, että sen 

koordinointi ja toteutus edellyttävät palkattujen ammattilaisten työtä. Järjestöt ovat siten myös 

merkittäviä työllistäjiä. Monen järjestön ainutlaatuinen osaaminen muodostuu palvelutuotannon, 

vapaaehtoistoiminnan, vertaisuuden, kokemusasiantuntijuuden ja järjestölähtöisen auttamistyön 

yhdistelmästä. 

 
Keski-Suomen järjestökartoituksen kautta piirtyy myös kokonaiskuva erilaisten ja erikokoisten 

järjestöjen muodostaman järjestökentän monista rooleista suhteessa hallinnollisia uudistuksia 

läpikäyviin kuntiin ja maakuntaan (kuva 7). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 7. Järjestökentän rooli, Keski-Suomen järjestökartoitus 

 

•Järjestöt 
luottamuksen 
rakentajina

•Järjestöt 
aktiivisuuden 
vahvistajina

•Järjestöt 
kehittämis-
kumppaneina 

•Järjestöt 
elinvoiman 
moottoreina 

Hyvinvoivat ja 
huolta-pitävät 

lähiyhteisöt

Ihmisten 
hyvinvointia 

palveleva 
maakunta

Kohdatuksi, 
nähdyksi ja 

kuulluksi 
tuleminen

Osallistu-
minen ja 
vaikuttaminen

https://issuu.com/kytry/docs/j_rjest_kartoitus_63785525b0c6b9


 

 
 

Järjestökentän merkityksen voi kiteyttää siten, että se edistää asukaslähtöisesti ja ruohonjuuritason 

kokemustietoon perustuen kuntien ja maakunnan perustehtäviä. Maakunnanlaajuisesti vahvat, 

useimmiten Jyväskylään keskittyvät ammattimaisesti johdetut ja palkkatyöntekijöiden työpanokseen 

perustuvat järjestöt tekevät sellaista yhteistyötä kuntien ja maakunnan kanssa, jossa tuotetaan ja 

kehitetään hyvinvointipalvelut erityisryhmien arjen ja elämäntavan asiantuntijuuteen perustuen. 

Keskiössä on vaikuttavien ja innovatiivisten palvelujen ja tuen muotojen räätälöinti kaikenikäisille ja 

erilaisista sosiaalisista taustoista tuleville ihmisille. 

 

Paikalliset, usein yhdessä kunnassa toimivat sosiaalialan palveluntuottajajärjestöt kohtaavat ja auttavat 

yhteiskunnallisen osallisuuden piiriin sellaisia ihmisryhmiä, joita muut toimijat eivät tavoita. Näiden 

järjestöjen työ on luonteeltaan usein myös etsivää työtä ja rinnalla kulkemista. Näillä voidaan ylittää 

tiettyjä liikkuvuuden ja saavutettavuuden esteitä, joita liittyy esimerkiksi palvelujärjestelmän 

erikoistumiseen ja pirstaleisuuteen.  

 

3.3.1 Taide ja -kulttuurialan järjestöt 

 
Keski-Suomessa on noin 1000 kulttuurialan järjestöä, jotka tarjoavat osallistumismahdollisuuksia taide- 

ja kulttuuritoimintaan.  Nämä tahot edistävät terveyttä ja hyvinvointia kokonaisvaltaisella tavalla 

jokapäiväisessä elämässä. Tietoisuus taiteen ja kulttuurin myönteisistä vaikutuksista ihmisen 

hyvinvointiin on lisääntynyt ja kulttuurilähtöisten menetelmien käyttö yleistynyt. Terveyden ja 

hyvinvoinnin edistäminen taiteen ja kulttuurin avulla edellyttää säännöllistä yhteydenpitoa 

järjestökentän, kulttuurialan ja sosiaali- ja terveyssektorin toimijoiden sekä julkishallinnon kesken. 

Hallinnonrajat ja toimintakulttuurit ylittävä yhteistyö mahdollistaa täysin uudenlaisien 

hyvinvointipalveluiden kehittämisen. 

 

Taulukko 4. Taiteesta tukea työhyvinvointiin 

 

 
 

 

 

 

https://www.sitra.fi/artikkelit/nakokulmia-taiteen-ja-kulttuurin-terveysvaikutuksiin/
https://www.sitra.fi/artikkelit/nakokulmia-taiteen-ja-kulttuurin-terveysvaikutuksiin/
https://storage.googleapis.com/turku-amk/2017/05/taiteesta_tukea_tyohyvinvointiin_web-2.pdf


 

 
 

3.3.2 Sosiaali- ja terveysjärjestöt palveluntuottajina sekä kuntien ja maakuntien 

kehittämiskumppaneina 

Sosiaali- ja terveysjärjestöt tuottavat kansalaistoiminnan lisäksi yleishyödyllisiä palveluita, 

markkinaehtoisia palveluita ja lakisääteisiä palveluita. Palvelutuotannon lisäksi yksi keskeinen 

toimintamuoto on järjestölähtöinen auttamistyö. Järjestöjen ainutlaatuinen osaaminen muodostuu 

palvelutuotannon, vapaaehtoistoiminnan, vertaisuuden, kokemusasiantuntijuuden ja järjestölähtöisen 

auttamistyön yhdistelmästä. Tällaisia palveluita ovat esimerkiksi mielenterveyskuntoutujien klubitalot 

ja erilaiset kohtaamispaikat. 

 

Taulukko 5. Keski-Suomessa on yhteensä 536 sosiaali- ja terveysalan paikallisyhdistystä. Piiritoimijoita 

on 11 ja valtakunnallisten liittojen aluetoimistoja seitsemän. 

 

Ikääntyneiden parissa toimivia paikallisyhdistykset 145 

Monialajärjestöt 102 

Sairaus- ja vammaisjärjestöt 94 

Lapsi- ja perhetyön järjestöt 86 

Yleisen terveyden ja hyvinvoinnin järjestöt 63 

Mielenterveys-, päihde- ja riippuvuustyön järjestöt 34 

Nuorisoalan järjestöt 9 

Pelastusalan vapaaehtoisjärjestöt 9 

Työllisyyden edistäminen ja työttömien järjestöt 6 

Omaisjärjestöt 6 

 

Järjestön koosta ja toimialasta riippumatta toiminta on merkityksellistä ihmisten hyvinvoinnille. 

Monelle vertaistuki on joko ammattilaisen tuen rinnalla tai ilman sitä ensiarvoisen tärkeää. Järjestöiltä 

saadaan hyvinvoinnin, terveyden ja alueiden hyvinvoinnin edistämiseen liittyvää tietoa, joka muuten 

voi jäädä näkymättömäksi. Järjestöjen osaamisen maksimoiminen maakunnan asukkaiden parhaaksi 

edellyttää erilaisten järjestöjen asiantuntijuuden aidon ja monipuolisen hyödyntämisen. 

  

 

Keskisuomalaisista ikääntyneiden yhdistyksistä suurin osa on valtakunnallisen Eläkeliiton ja 

Eläkkeensaajien keskusliiton paikallisyhdistyksiä. Eläkeliiton Keski-Suomen piirissä jäseniä on noin 7 

800 ja yhdistyksiä 31. Eläkkeensaajien keskusliiton paikallisyhdistyksiä on Keski-Suomessa yhteensä 

31. Nämä ja lukuista muut ikäihmisten yhdistykset tarjoavat monipuolista harrastetoimintaa, matkoja, 

kilpailuja ja muuta yhdessä tekemistä. 

 

Monialajärjestöissä on eniten paikallisia maa- ja kotitalousnaisten sekä pienviljelijöiden yhdistyksiä ja 

SPR:n paikallisyhdistyksiä. Maa- ja kotitalousnaisilla on asiantuntemusta mm. ruokaan ja 

ravitsemukseen liittyen. Potilas- ja vammaisjärjestöt toimivat oman substanssinsa (esimerkiksi adhd, 



 

 
 

aivohalvaus, allergiat, astma, kehitysvammat, keliakia, kuulovammat, psoriasis, diabetes, reuma, 

sydänsairaudet, syöpäsairaudet) erityisasiantuntijoina. Ne tarjoavat eri sairauksiin ja vammoihin 

liittyvää vertaistukea, asiantuntijuutta, koulutusta ja sopeutumisvalmennusta sekä sairastuneille ja 

heidän perheilleen, että ammattilaisille. Yleisen hyvinvoinnin ja terveyden parissa työskentelevät 

yhdistykset ovat voittopuolisesti Marttaliiton paikallisyhdistyksiä. Niitä on maakunnassa kokonaiset 60. 

Muut tähän valtakunnallisesti toimivien ryhmään kuuluvia toimijat ovat SETA ja Suomen nuoret lesket. 

 

Maakunnassa on kolmen valtakunnallisen lapsi- ja perhetyön järjestön keskustoimistot. Perhehoitoliitto 

ry on perhehoidon asiantuntijajärjestö, joka tukee perhehoitajia ja heidän alueyhdistyksiään sekä 

kehittää perhehoitoa ja tiedottaa perhehoidosta. Pesäpuu ry toimii lastensuojelun asiakkaina olevien 

lasten aseman parantamiseksi sekä lasten osallisuuden vahvistamiseksi. Suomen Monikkoperheet ry 

tarjoaa vertaistukea, vaikuttamista ja tietoa kaksoset, kolmoset tai neloset saaneiden perheiden tueksi. 

Muita lasten ja perheiden parissa maakunnassa toimivia yhdistyksiä ja Mannerheimin 

Lastensuojeluliiton paikallisyhdistyksiä on 45. Suomen vanhempainliiton paikallistoimijoita, koulun ja 

vanhempien yhteistyötä edistäviä vanhempain yhdistyksiä, on yhteensä 36. Pelastakaa lapset ry:n 

paikallistoimistoja on kolme ja SOS-lapsikylän sekä Yhden vanhemman perheiden liiton toimijoita 

kumpaakin yksi. 

 

3.3.3 Liikuntaseurat  

Keski-Suomen maakuntastrategiassa todetaan, että kulttuuri- ja liikuntaharrastukset tukevat 

yhteisöllisyyttä ja sosiaalista pääomaa sekä edistävät terveellisiä elämäntapoja. Keski-Suomessa 

toimivia liikuntaseuroja on noin 470. Toisaalta on todettava, että niin sanotusti uusiin lajeihin ei enää 

välttämättä perusteta rekisteröityjä yhdistyksiä. Suuntaus on, että seuroihin myös palkataan yhä 

enemmän ammattitaitoista henkilöstöä. Liikunta- ja urheilutoimiala työllisti vuonna 2011 Keski-

Suomessa 1 169 henkilöä, joista tosin puolet toimivat erilaisissa liikunta-alan yrityksissä, toimialan 

yhteenlasketut kokonaistuotot 15,6 miljoonaa euroa (Lämsä, 2013).  

Organisoituun liikuntakulttuuriin osallistumista voidaan useiden lajien osalta mitata lajiliittojen 

lisenssimäärillä. Suuri osa myös harrastamisesta tapahtuu kuitenkin kilpailujärjestelmien ulkopuolella, 

eikä kaikissa lajeissa harrastajilta vaadita lisenssiä. Lasten suosituimpia seuraharrastamisen muotoja 

ovat joukkuepalloilulajit, voimistelu ja tanssi. Liitu-tutkimuksen mukaan vain pieni osa lapsista ei ole 

koskaan harrastanut mitään urheiluseurassa. Omaehtoisen liikkumisen muodoista tyypillisiä ovat 

ulkoilu, pyöräily ja kävely. Keskisuomalaisissa rekisteröidyissä seuroissa on jäseninä noin 40 000 

liikunnan harrastajaa. Jäsenmääriltään Keski-Suomen suurimmat seurat ovat Jyväskylän Latu ry (2 604 

jäsentä), Jyväskylän Naisvoimistelijat ry (1 916) ja Jyväskylän Kenttäurheilijat ry (1 500). Tällä hetkellä 

Keski-Suomen rekisteröidyistä seuroista on 125 kirjautunut valtakunnalliseen urheilu- ja 

liikuntaseurarekisteriin, Seuraverkkoon. Rekisterissä on kaikkiaan 2 329 suomalaista liikuntaseuraa.  

Urheiluseurat saavat rahoituksensa kotitalouksilta ja toimintaan osallistuvilta kansalaisilta, avustuksina 

kuntien ja valtion liikuntahallinnolta sekä sponsorituloina yksityiseltä sektorilta. Osa seuroista kykenee 

hakemaan erilaisia alueellisia, kansallisia tai EU:n hankerahoituksia. Lisäksi jotkin kunnille 

myönnettävät hankeavustukset kohdistuvat osittain urheiluseuroille.  

Suurin seuroille kohdistuva kansallinen tukimuoto on opetus- ja kulttuuriministeriön jakama 

seuratoiminnan kehittämistuki. Tukea voi saada työntekijän palkkaamiseen sekä toiminnalliseen 

kehittämiseen, esimerkiksi uusien liikuntaryhmien perustamiseen ja seuratoimijoiden kouluttamiseen. 

Tuen saamisen ehtona on, että harrastamisen hinta lasten ja nuorten liikunnassa ei ylitä 50 euroa 

kuukaudessa. Vuonna 2018 27 keskisuomalaista seuraa sai seuratukea yhteensä 280 000 euroa, josta 

117 000 euroa kohdistui seuratyöntekijän palkkaamiseen ja loput muuhun toiminnalliseen 

kehittämiseen. Vuosina 2013–2018 keskisuomalaisille seuroille on myönnetty seuratukea yhteensä 1,6 

miljoonaa euroa. 

 

https://www.keskisuomi.fi/filebank/23863-Keski-Suomen-liitto-Keski-Suomen-Strategia-maakuntavaltuustolle-netti.pdf
https://www.keskisuomi.fi/filebank/23863-Keski-Suomen-liitto-Keski-Suomen-Strategia-maakuntavaltuustolle-netti.pdf
http://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/116228/JAMKJULKAISUJA2242016_web.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.keskisuomi.fi/filebank/23617-Liikunta-_ja_urheilutoimiala_Keski-Suomessa.pdf
https://www.jyu.fi/sport/fi/tetk/liitu
http://www.kesli.fi/kesli2/jasenyhdistykset/jasenseurojen-jasenmaarat-vuonna3/
http://www.kesli.fi/kesli2/jasenyhdistykset/jasenseurojen-jasenmaarat-vuonna3/
https://www.seuraverkko.fi/
https://www.seuraverkko.fi/


 

 
 

Liikuntaharrastukset tukevat yhteisöllisyyttä ja sosiaalista pääomaa sekä edistävät terveellisiä 

elämäntapoja. Liikunnalla on täten oleellinen merkitys elämänlaadun lisääjänä. Pienillä investoinneilla 

pystytään tuottamaan sellaisia palveluja, jotka hyödyttävät kaikkia kuntalaisia. Lähiliikuntapaikkojen 

suunnittelu, ylläpito sekä kehittäminen tulisi jokaisessa kunnassa nähdä laajasti ja kauaskantoisena 

asiana. Liikuntaolosuhteet ovat nousseet yhä tärkeämmäksi osaksi myös arjen harrasteliikuntaa. 

Lajeilla, joissa on suurimmat harrastajamäärät, on myös suurin tarve olosuhteiden parantamiseen. 

Seurat ovat aktiivisesti parantaneet harrastusolosuhteita ja ryhtyneet itse aktiivisesti ajamaan asioita. 

Mallia on otettu 1990-luvun Etelä-Suomen salibandymaailmasta, sopivia kiinteistöjä on vuokrattu ja 

kunnostettu omiin tarpeisiin. Saarijärven seudulla ja Keuruulla on jäähallihankkeita on viety pitkälti 

kansalaislähtöisesti ja erilaiset rahoitusmallit hankkeiden läpiviemiseksi ovat myös tulleet Suomeen 

(joukkorahoitus). Jyväskylässä esimerkkeinä ovat toimineen Harjun Woima ry, Jyväskylän 

Naisvoimistelijat ry ja Jyväskylän Komeetat ry. Laadukkaat harrastusolosuhteet mahdollistavat myös 

laadukkaiden liikuntapalvelutuotteiden muotoilun ja synnyttävät uutta liiketoimintaa. Keski-Suomessa 

Kannonkosken nuorisokeskus Piispala ja Laukaan Peurunka ovat osoittaneet erilaisten 

liiketoimintamallien olevan mahdollisia.  

Liikunnalla on myös sosiaalista merkitystä. Vanhuksille yhteiset liikuntatuokiot ovat sekä fyysisen että 

henkisen kunnon kannalta elintärkeitä. Liikunta voi olla myös yhtenä elementtinä ehkäistä esim. 

työttömien sekä maahanmuuttajien syrjäytymistä. Aktiivisella liikunnan tarjoamisella voidaan saada 

syrjäytymisvaarassa olevia ihmisiä uudelleen aktiivisiksi toimijoiksi ja työnhakijoiksi.  

Sosiaalisesti sekä fyysisesti terve lapsuus antaa hyvät eväät nuorelle rakentamaan omaa elämänuraa.  

Liikunta on parhaimmillaan myös perhettä yhdistävää. Vanhemmat löytävät lastensa kautta tavan 

osallistua seuratoimintaan ja mahdollisesti löytävät itselleen sitä kautta uuden harrastuksen. Liikunnan 

harrastaminen seuroissa on yleisintä lapsena ja nuorena (55 % nuorista), aikuisiällä urheiluseurojen 

mahdollistama liikkuu 15 % väestöstä (LIKES, 2013). Liikunnalla on oleellista merkitystä työkykyä 

ylläpitävänä sekä parantavana tekijänä. Yritykset tarvitsevat hyvinvointipalveluja viihtyvyyden ja sitä 

kautta pätevän henkilöstön säilyttämiseksi. Kuntien laadukas hyvinvointipalvelujen tuottaminen voi 

houkutella paikkakunnalle uusia yrityksiä. 

 

Seuroilla on kilpailuja ja useita erilaisia tapahtumia, jolloin palveluita tarjotaan laajemmalle 

kohdejoukolle. Kilpailutapahtumissa ollaan jo matkailun yhdyspinnalla, kun osallistujille ja 

taustajoukoille tarvitaan ravitsemus- ja majoituspalveluita sekä oheisohjelmaa. Urheilulajeissa 

vaatimukset suorituspaikoille ja olosuhteille ovat erittäin tärkeät, jopa tärkein ehto kilpailun järjestäjäksi 

valikoitumiseksi. Keski-Suomessa on pitkät perinteet laadukkaiden ja houkuttelevien 

urheilutapahtumien järjestämiseen. Hippos-hankkeen etenemistä seurataankin tarkkaan. Palloilulajien 

turnaukset, voimistelun suurtapahtumat ja massajuoksut tuovat Keski-Suomeen vuosittain kymmeniä 

tuhansia harrastajia, taustajoukkoja ja lasten vanhempia. Suurin yksittäinen urheilutapahtuma on Neste 

Rally Finland, jonka alueelliset taloudelliset vaikutukset ovat jo nousseet yli 20 miljoonaan euroon.  

 

3.3.4 Kyläyhdistykset  
 

Perinteinen kansalaistoiminnan ulottuvuus on yksilön sosiaalisen hyvinvoinnin kannalta olennaista 

osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksien tuottamista: mielekkään, yhteisen tekemisen 

paikkojen järjestämistä, oppimista, itseilmaisua, harrastusmahdollisuuksia, ryhmätoimintoja sekä 

erilaisten tapahtumien järjestämistä ja naapuri- ja oma apu -verkostoja. Alueellisen eriarvoisuuden 

vähentämiseksi tarvitaan tukea myös maaseutualuiden asukkaiden hyvinvoinnin turvaamiseksi.  

https://www.saarijarvelainen.fi/web/pdf/2016/05_Keskiviikko_09.03/s04.pdf
https://www.suurkeuruu.fi/blogit/keuruun-jaahalli-laitetaan-kuntoon-vaan-jatkuuko-tarina-nsedi0017409/
http://www.finanssivalvonta.fi/fi/Finanssiasiakas/Tuotteita/Sijoittaminen/muut_tuotteet/joukkorahoitus/Pages/Default.aspx
https://www.harjunwoima.fi/seura/seuran-tilat/woimanpesa/
https://jnv.fi/seura/jnv-halli/
https://jnv.fi/seura/jnv-halli/
https://www.komeetat.fi/28657
http://www.piispala.fi/fi/tilat-ja-palvelut/
http://www.peurunka.fi/aktiviteetit/liikunta/
https://www.likes.fi/filebank/735-Kansalaistoiminnan_tietopohja_netti.pdf
https://www.nesterallyfinland.fi/info/uutiset/talousvaikutukset-julki/
https://www.nesterallyfinland.fi/info/uutiset/talousvaikutukset-julki/


 

 
 

Tutkijat ovat kehittäneet ja empiirisesti testanneet niin sanottua hyvän kehän hypoteesia (kuva 8). 

Vähentynyt eriarvoisuus tuottaa sosiaalista pääomaa sekä vahvistaa ihmisten luottamusta sekä tukea 

hyvinvointivaltion rakenteille. Kaikki tämä heijastuu ihmisten ja yhteisöjen hyvinvointiin, yksilöiden 

toimintakykyyn ja terveyteen – mikä myös ennalta ehkäisee sosiaali- ja terveyspalveluiden tarvetta. 

Sosiaalinen pääoma on merkittävässä roolissa myös uuden innovoinnissa: vuorovaikutus toimijoiden 

kesken, avoin tiedon jakaminen ja yhdessä tekeminen vahvistuvat. 

  
Kuva 8. Hyvän kehä, Robert Hagfors ja Jouko Kajanoja (2010) 

 

Kyläyhdistys on usein kylän moottori, sillä muita tahoja kyläkunnilla ei juurikaan enää ole jäljellä. 

Kyläyhdistykset kehittävät kylää ja kuntia hyödyntäen ulkopuolista rahoitusta, esimerkiksi Leader-

rahoitusta. Kylätoiminta itsessään on ennalta vahvistavaa toimintaa ja sosiaalisesti kestävää kehitystä 

tarjoten kuuluvuutta sekä itsensä toteuttamisen, luovuuden ja toiminnan paikkoja.  Kylätoiminta pitää 

sisällään myös naapuriavun arjessa sekä kriisitilanteissa.  Kyläyhdistyksen toiminta kattaa liikunnan, 

kulttuurin, historian, palveluntuotannon, edunvalvonnan ja eduntekemisen, siis kaiken mitä kulloinkin 

tarvitaan yhdistyksen resurssien ja intressien määrittelemällä tavalla. 

  
Kyläyhdistykset tuntevat kylän asukkaat ja heidän hyvinvointiinsa liittyvät kysymykset, mutta niiden 

toiminta ei välttämättä tavoita kaikkein heikoimmassa asemassa olevia asukkaita, eikä siten yksinään 

riitä vähentämään terveyteen, hyvinvointiin ja osallisuuteen liittyvää eriarvoisuutta. 

 
Taulukko 6. Tikkalan kylän lähiapukokeilu, Kuntaliitto 

 
 

Tikkalan malli syrjäkylille tarjota palvelua nopeasti äkillisiinkin tarpeisiin 

 

 

1. Tarvekartoitus 

 

Työpaja 

2. Osaratkaisut * KotiApu, HoitoApu, VertaisApu ja LähiApu 

* Kylähoitaja ja Kyläpiika 

* Kimppakyytikalenteri, laitteiden yhteiskäyttö 

3. Tulokset * ratkaisi pulmia, joihin kaupungin kotipalvelut eivät taivu 

* työllisti kaksi ihmistä 

* yhteisöllisyys: viiden kyläyhteisön ihmiset tulivat tutummiksi toisilleen 

 

 

  

http://www.keskisuomenkylat.fi/kylien-kehittaminen/kylaohjelmat/
http://www.leadersuomi.fi/fi/
http://www.leadersuomi.fi/fi/
https://www.kuntaliitto.fi/sites/default/files/media/file/Jyv%C3%A4skyl%C3%A4n%20resurssiviisaat%20kokeilut.pdf


 

 
 

4. Uudet yritykset  
 

Suomessa on meneillään historiallisen mittava sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamishanke (sote-

uudistus), joka kehittämishankkeena itsessään tuottaa taloudellista toimeliaisuutta, mutta myös avaa 

kokonaan uusia näköaloja osaamis- ja hyvinvointitalouden suhteen. Tuoreen TEM:n raportin (2018) 

mukaan tuleva sote-uudistus vaikuttaa alan pk-yrityksiin sekä positiivisesti että negatiivisesti. 

Kuntoutus ja terveydenhuoltopalveluita tarjoavien yritysten menestymisen edellytyksenä on 

mukautuminen uudenlaiseen toimintaympäristöön. Toimintaympäristöön kohdistuu useita eri 

muutostekijöitä, joista neljä merkittävintä ovat:  

1) sote-uudistus ja valinnanvapaus,  

2) palveluiden digitalisaatio,  

3) toimialarajojen ylittyminen ja  

4) asiakaskeskeisyyden korostuminen.  

Nämä muutokset haastavat hyvinvointitalouden toimijat kehittämään osaamistaan sekä 

palvelutuotannon jatkuvaa kehittämistä ja tki-yhteistyötä alueen toimijoiden kesken. Sosiaali- ja 

terveysministeriön tulevaisuuskatsauksen (2018) mukaan keskeisiä sosiaali- ja terveyspolitiikkaan 

vaikuttavia tekijöitä ovat väestörakenne, globalisaatio, työn murros, teknologinen kehitys ja osallistuva 

yksilö. Ministeriön mukaan hyvinvoinnin, terveyden ja työllisyyden edistäminen on kannattava 

investointi tulevaisuuteen, ja mahdollistaa Suomen pysymisen sosiaali- ja terveysalan kestävän kasvun 

mallimaana. Tekoäly, täsmälääketiede, sosiaaliset innovaatiot ja sote-tietojen vastuullinen käyttö 

tulevat mahdollistamaan uudenlaiset palvelut ja niiden saatavuuden.  

4.1 Taustaa yrityskartoitukselle 

Keski-Suomen hyvinvointitalouden kärkien tunnistamisen perustana kerättiin laajasti tietoa Keski-

Suomen alueen hyvinvointialan toimijoista. Nykyisin sekä pääoma, että osaajat liikkuvat, toki 

yhteisöveron maksupaikka määräytyy sen mukaan, mikä on yhtiön kotipaikka. 

Hyvinvointiala käsitteenä on hyvin moninainen ja laaja-alainen, jonka palveluja löytyy monelta eri 

toimialalta. Tämä osoittautui ongelmalliseksi, koska hyvinvointialalle ei ole olemassa Tilastokeskuksen 

toimialaluokituksessa (TOL 2008) omaa toimialaluokkaa. Selvityksessä painotettiin tilastokeskuksen 

toimialaluokituksen kolmea eri pääluokkaa:  

 ’Q Terveys- ja sosiaalipalvelut’, 

 ’R Taiteet, viihde ja virkistys’ sekä  

 ’S Muu palvelutoiminta’.  

Näillä toimialoilla on eniten hyvinvointialan palveluja. Edellä mainitut pääluokat jakaantuvat edelleen 

lukuisiin alaluokkiin, alaluokista mainittakoon esim. ’R Taiteet, viihde ja virkistys’ –toimialaan kuuluva 

urheilutoiminta sekä ’S Muu palvelutoiminta’ –toimialaan kuuluva järjestötoiminta.  

Selvityksessä tarkastellaan hyvinvointialalla elinkeinotoimintaa harjoittavia toimijoita, joukossa on 

myös järjestöjä, jotka tuottavat palveluita ja toimivat kaupparekisterilain mukaan 

elinkeinonharjoittajina. Selvityksen keskiössä on erityisesti henkilöstömäärän ja liikevaihdon kasvu. 

Lisäksi selvitimme yleisemmin hyvinvointialalla toimivien yritysten määrän, toimialaluokituksen, 

alueellisen jakauman sekä taloudellisen kehityksen. 

Selvitykseen otettiin mukaan vain ne toimijat eli y-tunnukselliset yritykset, yhteisöt, yhdistykset, joiden 

kotikunta on jokin Keski-Suomen 23 kunnasta. Konserniyritykset, joiden kotipaikka on muu kuin 

Keski-Suomi, kuten myös julkisyhteisöt rajattiin selvityksestä pois. Selvityksen tietolähteinä on 

käytetty mm. Fonectan ja Hyvinvointialan liiton yritystietorekistereitä, Keski-Suomen kuntien laatimia 

omia yritysluetteloita ja Kauppalehden yritystietoja sekä vuosittain keväällä ilmestyvää Mediatalo 

Keskisuomalaisen Sataset -koonteja. 

http://alueuudistus.fi/soteuudistus/tavoitteet
http://alueuudistus.fi/soteuudistus/tavoitteet
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/160732/TEMrap_8_2018_verkkojulkaisu.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/160732/TEMrap_8_2018_verkkojulkaisu.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-287-596-9
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-287-596-9
https://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2017/20170112
https://www.stat.fi/meta/luokitukset/toimiala/001-2008/index.html
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1979/19790129


 

 
 

Tämän selvityksen tuloksena Keski-Suomesta tunnistettiin yli 2 400 hyvinvointialan toimijaa. Näistä 

keskisuomalaisista hyvinvointialan toimijoista suurin osa eli 80 % edustaa henkilöstömäärältään 

mitattuna mikroyrityksiä. Joukossa on myös muutama suurempi pk-yritys, joiden henkilöstömäärä on 

yli 250. 

Terveys- ja sosiaalipalvelujen alalla toimii Suomessa noin 18 600 yritystä, joista valtaosa on pieniä 

mikroyrityksiä. Alalla on tehty viime aikoina lukuisia yrityskauppoja. Sosiaali- ja terveyspalvelut 

houkuttavat myös muiden toimialojen piiristä uusia yrityksiä. Järjestöjen rooli palveluiden tuottajana 

on myös korostunut.  

SOSTE ry kartoitti järjestöjen palvelutoimintaa ja päivitetyn selvityksen mukaan vuonna 2017 koko 

maassa sosiaali- ja terveyspalveluja tuottaa 1 029 järjestöä, joista sosiaalipalveluja tuottaa 860 ja 

terveyspalveluja 204 järjestöä, näistä palveluntuottajista 6 % on yhtiöittänyt toimintaansa. Noin 

kymmenesosa Suomessa toimivista sosiaali- ja terveysjärjestöistä tuottaa maksullisia sosiaali- ja 

terveyspalveluja. Keski-Suomessa on noin 60 sote-palveluja tuottavaa järjestöä. Näistä terveyspalveluja 

tuotti 17 järjestöä ja sosiaalipalveluja noin 45 järjestöä. Keski-Suomessa järjestöjen palvelutuotanto on 

mm. kehitysvammaisten ja vanhusten sekä päihde- ja mielenterveyskuntoutujien päivätoimintaa ja 

kotipalvelua sekä tehostettua palveluasumista, kuntouttavaa työtoimintaa, vanhusten palveluasumista, 

päiväkoteja, ensisuojia ja selviämisasemia, lapsiperheiden perhetyötä, avomuotoista päihdekuntoutusta, 

lapsen ja vanhemman välisten tapaamisten valvontaa sekä työ- ja toimintakeskustoimintaa. 

Terveyspalveluissa tuotettiin eniten sairaanhoitajan, terveydenhoitajan ja/tai kätilön palveluja, 

fysioterapeuttista ja terapeuttista toimintaa, avohoidon lääkäripalveluja ja laboratoriotoimintaa. Myös 

psykoterapiapalveluja ja laitoskuntoutusta tuotettiin. 

 

Tulevaisuuden terveys- ja sosiaalipalvelujen tuottamisessa tarvitaan paljon yhteistyötä ja osaamisen 

jakamista yli maantieteellisten rajojen sekä sektori-, toimiala- ja yrityskokorajojen. Uudenlaiset ja 

innovatiiviset verkostomaiset ja kumppanuuteen perustuvat toimintamallit eri toimijoiden välillä 

voivatkin parhaimmillaan synnyttää sellaista arvoa, joka edistää kaikkien osapuolten päämääriä. 

Parhaat mahdollisuudet ovat niillä toimijoilla, jotka ryhtyvät hyödyntämään niitä varhain ja sijoittavat 

innovointiin. Myöhemmät kehittämisaallot sisältävät riskin jäädä edelläkävijöiden varjoon tai toisaalta 

laajan toimijamassan puristuksiin.  

4.2 Keski-Suomen hyvinvointialan toimijat  

 

Hyvinvointiala on hyvin laaja ja monitahoinen käsite. Kaksi selkeästi suurinta toimialaa ovat 

terveyspalvelut (TOL-luokitus 86) ja urheilutoiminta sekä huvi- ja virkistyspalvelut (TOL-luokitus 88). 

Terveyspalveluiden yläotsikon alta löytyy suuri joukko muita terveyspalveluita tuottavien toimijoiden 

joukko. 65% terveyspalveluiden tuottajista on pieniä, jopa yhden henkilön toiminimiä. He tuottavat 

erilaisia hierontapalveluita, jalkahoitoja, sekä psykologi- ja terapiapalveluita. Urheilutoiminnasta vastaa 

pääosin urheiluseurat (68%) ja muut urheilutoimijat (18%), joita ovat esimerkiksi lajiliittojen ja 

keskusjärjestöjen toiminta sekä ammattiurheilijat ja -valmentajat. Huvi- ja virkistystoiminnasta 

esimerkkeinä nostetaan hiihtokeskukset ja teemapuistot. Kuvassa 9 on havainnollistettu hyvinvointialan 

toimialojen jakauma, joiden osuus kaikista hyvinvointialan toimijoiden toimialoista on liki 90 % (2 230 

toimijaa). Yhdyspinnoilla löytyy esimerkiksi matkailuyrityksiä ja ohjelmistotaloja, joista löytyy 

useampia kasvuyrityksiä. 

 

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/160301/Terveys%20ja%20sosiaalipalvelut.Valmis_toimialaraporttisote.pdf
https://www.soste.fi/ajankohtaista/jarjestojen-osuus-yksityisista-sosiaalipalvelujen-tuottajista-viidesosa.html
https://www.soste.fi/ajankohtaista/jarjestojen-osuus-yksityisista-sosiaalipalvelujen-tuottajista-viidesosa.html
https://www.soste.fi/media/selvitys_jarjestojen_palveluista_15082016.pdf


 

 
 

 
Kuva 9. Keski-Suomen hyvinvointitalouden toimijoiden toimialajakauma v. 2016 (2 230 toimijaa) 

Hyvinvointialan toimijoiden kuntajakauman mukaan selkeä ykkönen Jyväskylä, jonka osuus kaikista 

Keski-Suomen hyvinvointialan toimijoista on yli 60 %. Toisella sijalla on Jämsä (9 %), jonka jälkeen 

tulevat Äänekoski, Laukaa ja Muurame kukin pienemmillä prosenttiosuuksilla. 

 
Kuva 10. Keski-Suomen hyvinvointialan toimijoiden lukumäärät (yhteensä 2425) kunnittain  

 

Terveyspalvelut (TOL 86) 
948 toimijaa

Urheilutoiminta sekä huvi- ja 
virkistyspalvelut (TOL 93) 761 toimijaa

Sosiaalihuollon 
avopalvelut (TOL 88) 
238kpl

Muut 
henkilökohtaiset 
palvelut (TOL 96) 
117kpl

Sosiaalihuollon 
laitospalvelut (TOL 97) 
103kpl

Järjestöjen palvelut (TOL 94) 
63kpl

617 toimijaa          

’muu terveyspalvelu’ 

(TOL 86909) 

 

-ravitsemusterapeutit 

- puheterapeutit 

- psykologit 

- suuhygienistit 

- kiropraktikot 

- naprapaatit 

- kuntohoitajat 

- lymfaterapeutit 

- akupunktiohoitajat 

- terveydenhuoltoalan 

koulutuksen saaneet 

jalkaterapeutit 

- terveydenhoitoalan konsultit 



 

 
 

4.3 Hyvinvointialan kasvuyritykset  

Selvityksen pohjana olevista Keski-Suomen alueen hyvinvointialan toimijoista poimittiin kärjet, eli ne 

hyvinvointialan kasvuyritykset, joiden liikevaihto sekä henkilöstömäärä oli kasvanut vuodesta 2014 

vuoteen 2016. Näitä kasvuyrityksiä löytyi 99 kappaletta. Vaikka analysoitavien toimijoiden lukumäärä 

kaikista toimijoista on hyvin pieni, positiivisena asiana voidaan todeta, että yli 70 % näistä toimijoista 

on kasvuyrityksiä. 

Viiden suurimman toimialan osuus on 44 % kaikista kasvuyritysten toimialoista. Eniten kasvua on 

tapahtunut toimialoilla ´Muut toimialat´, ’Lääkäriasemat, yksityislääkärit ja vastaavat 

erikoislääkäripalvelut’ sekä ’Muu terveyspalvelu’. Suurin osa kasvuyrityksistä (55 %) on pieniä 

mikroyrityksiä, jotka toimivat kukin omalla toimialallaan. Kasvuyritysten toimialaskaala on hyvin 

moninainen (Kuva 11).  

Kuva 11. Hyvinvointitalouden kasvun toimialat, kuvioon koostettu 99 kasvuyritystä. 

Hyvinvointitalouden kasvuyrityksistä suurin osa on yrityksiä, jotka toimivat yhdyspinnoilla ja 

sijoittuvat ’muu toimialat -luokkaan. Alla olevaan taulukkoon 7 on avattu ja listattu ’Muut toimialat’ 

kasvutoimialojen kirjoa. 

Taulukko 7. Muut toimialat eriteltynä

26510 Mittaus-, testaus- ja navigointivälineiden ja -laitteiden 

valmistus 

32501 Lääkintä- ja hammaslääkintäinstrumenttien ja -

tarvikkeiden valmistus (pl. hammasproteesit) 

62010 Ohjelmistojen suunnittelu ja valmistus 

71127 Kone- ja prosessisuunnittelu 

74909 Muu ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 

79900 Varauspalvelut, matkaoppaiden palvelut ym. 

85510 Urheilu- ja liikuntakoulutus 

86903 Kuvantamistutkimukset  

86904 Sairaankuljetuspalvelut 

87201 Kehitysvammaisten laitokset ja asumispalvelut 

87202 Mielenterveysongelmaisten asumispalvelut 

87301 Ikääntyneiden palveluasuminen 

87302 Vammaisten palveluasuminen (pl. kehitysvammaisten 

palveluasuminen) 

87901 Lasten ja nuorten laitokset ja ammatillinen perhehoito 

88101 Kotipalvelut ikääntyneille ja vammaisille 

86220 Lääkäriasemat, 
yksityislääkärit ja vastaavat 

erikoislääkäripalvelut
16 kpl

86909 Muu terveyspalvelu
12 kpl

86901 Fysioterapia
6 kpl

88911 Lasten päiväkodit
5 kpl

93120 Urheiluseurojen toiminta
5 kpl

Muut toimialat
55 kpl



 

 
 

88103 Vammaisten päivä- ja työtoiminta 

88919 Muu lasten päivähoito 

88999 Muut muualla luokittelemattomat sosiaalihuollon 

avopalvelut 

90030 Taiteellinen luominen 

90020 Esittäviä taiteita palveleva toiminta 

93130 Kuntokeskukset 

93190 Muu urheilutoiminta 

93210 Huvi- ja teemapuistojen toiminta 

93291 Hiihto- ja laskettelukeskukset 

93110 Urheilulaitosten toiminta 

93299 Muualla luokittelematon huvi- ja virkistystoiminta 

96021 Parturit ja kampaamot 

96022 Kauneudenhoitopalvelut 

96090 Muualla luokittelemattomat henkilökohtaiset palvelut  

Kasvuyritysten kärkikuntia ovat Jyväskylä, Jämsä ja Laukaa, joissa myös sijaitsee lukumääräisesti 

eniten hyvinvointialan toimijoita. Lukumäärän perusteella selkeästi eniten kasvuyrityksiä on 

Jyväskylässä (61 kpl), mutta kasvuyritysten prosenttiosuus kaikista Jyväskylän hyvinvointialan 

toimijoista (1 487 kpl) on vain 4,1 %. 

 Kuva 12. Keski-Suomen hyvinvointialan kasvuyritysten (99 kpl) lukumäärä kunnittain 

Seutukuntien näkökulmasta tarkasteltuna Jyväskylän ja Jämsän seutukunnat nousevat kasvuyritysten 

kärkiseutukunniksi. Huolestuttavana seikkana voidaan todeta, että jopa kymmenessä Keski-Suomen 

kunnassa hyvinvointialan kasvuyrityksiä ei löydy lainkaan ja näistä kunnista puolet sijaitsee Saarijärvi-

Viitasaari seutukunnan alueella. Saarijärvi-Viitasaari seutukunnan alueella toimii kymmeniä vakaita ja 

jopa kasvavia hyvinvointialan yrityksiä, mutta osittain puuttuvien tietojen vuoksi kasvuyrityskriteerit 

eivät tässä selvityksessä täyttyneet. 

Tarkasteltaessa näiden selvityksen kasvuyritysten (99 kpl) henkilöstön kehitystä vuosien 2014 ja 2016 

välillä, voidaan todeta, että liikevaihdon kasvu on ollut maltillisempaa, (+37 %) kuin henkilöstömäärän 

kehitys, joka sen sijaan on kasvanut jyrkemmin, peräti yli 60 % vuosien 2014 ja 2016 välillä.  
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Kuva 13. Hyvinvointitalouden kasvuyritysten liikevaihdon ja henkilöstömäärän kehitys v. 2014 – 2016 

 

4.4 Näkymiä kasvuyritysten tukemiseksi 

 
Toimialakohtaisesti tarkasteltuna liikevaihdon osalta suvereenisti suurin kasvu oli sekä prosentteina että 

euroina mitattuna toimialalla ’Lasten päiväkodit’, jolla liikevaihdon kasvua vuodesta 2014 vuoteen 

2016 oli jopa hurjat 269 %.  Kasvua voitaneen selittää yrityskaupoilla, joita terveys- ja 

sosiaalipalvelujen alalla on viime aikoina tehty lukuisia. Tulevaisuudessa erilaiset teknologiset 

innovaatiot ja ratkaisut tullevat synnyttämään lisää uudenlaista liiketoimintaa terveys- ja 

hyvinvointialan ympärille. Ohjelmistojen suunnittelu ja valmistus –toimialta mainittakoon merkittävä 

hyvinvointiteknologian piirissä toimiva jyväskyläläinen yritys, Firstbeat Technologies Oy:n, jonka 

kasvu on ollut huomattavaa viime vuosina. Myös valinnanvapauskokeilussa mukana oleva 

jyväskyläläinen etälääkäripalvelua tuottava Medics24 (Lookinno Oy) kuuluu tähän toimialaluokkaan.  

Terveyden edistäminen ja hyvinvointi mahdollistavat lukuisia uusia toiminta- ja 

liiketoimintamahdollisuuksia. Sosiaali- ja terveysalalla toimialan luonne, lainsäädäntö, politiikka ja 

valtiotalous ohjailevat kehitystä. Uusia yrityksiä syntyy palvelutarpeen mukaan ja erityisesti 

erityyppinen palveluasuminen on synnyttänyt laajasti uutta yritystoimintaa. Kuvasta 14 nähdään, että 

liikevaihdon perusteella ’Lasten päiväkodit’ ja ’Ikääntyneiden palveluasuminen’ sekä ’Kone- ja 

prosessisuunnittelu’ ovat hyvinvointitalouden kärkitoimialat. 

 

2014 2015 2016

liikevaihto 79 474 93 698 108 571

henkilöstömäärä 1 164 1 711 1 878
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Kuva 14. Kasvuyritysten top 5 toimialat liikevaihdon kehityksen perusteella 

 

Millaista hyvinvointitalouden liiketoimintaa Keski-Suomessa halutaan edistää? Keski-Suomessa 

hyvinvointialalle syntyy uutta liiketoimintaa ja alue myös houkuttelee kansallisia sekä kansainvälisiä 

yrityksiä. Kiinnostusta ja kasvua tukevat merkittävät Hippos2020 ja Sairaala Nova hankkeet, sekä 

Jyväskylän kaupungin hyvä imago. Maakuntaohjelman toinen uusi kärki on matkailu. 

Hyvinvointitaloudessa on paljon matkailuun liittyviä yhdyspintoja, jotka yhdistävät laajemmin koko 

Keski-Suomen alueen toimijoita. Matkailussa vahvana trendinä on kestävä matkailu ja elämyksellisyys. 

Keski-Suomessa on paljon hyödyntämätöntä potentiaalia hyvinvointi- ja terveysmatkailussa. 

Kylpylaitokset ja saunapalvelut löytyvät toimialaluokituksessa ’muut henkilökohtaiset palvelut’. Keski-

Suomi on julistautunut saunamaakunnaksi ja teeman parissa on tehty pitkäjänteistä kehitystyötä. Keski-

Suomen luonto kansallispuistoineen sekä erinomaiset liikuntamahdollisuudet tarjoavat matkailun 

ammattilaisten ja terveysalan osaajien monimuotoisen hyvinvointi-, terveys- ja liikuntamatkailun 

tuotteistamisen ja palveluiden kehittämisen. 
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http://hippos2020.fi/fi/
http://www.ksshp.fi/fi-FI/Sairaanhoitopiiri/Uusi_sairaala_projekti
http://www.jyvaskyla.fi/ajankohtaista/arkisto/1/0/87647?language=fi
https://saunaregion.fi/fi/
http://www.metsa.fi/suojelualueet/kansallispuistot
http://www.visitfinland.fi/news/suomesta-hyvinvointimatkailun-karkimaa/
https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/verkostot/terveys-ja-hyvinvointi/terveysmatkailu/
https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/22709/9789513937720.pdf?sequence=1&isAllowed=y


 

 
 

5. Hyvinvointialan uudet työpaikat 

Hyvinvointitalouden kasvualoilla syntyy usein pulaa osaavasta työvoimasta, sillä hyvinvointipalvelut 

tuotetaan vielä toistaiseksi ihmisten tuottamana palveluna. Terveydenhuollon tehtävissä 

rekrytointiongelmat koskevat erityisesti lääkäreitä, laitoshuoltajia, välinehuoltajia, suuhygienistejä ja 

puheterapeutteja. Myös vanhuspalveluihin on ollut vaikeuksia rekrytoida lääkäreitä, eivätkä myöskään 

kotipalvelun lähihoitajien tehtävät houkuttele. Sosiaalitoimen puolella on ollut vaikea rekrytoida 

päteviä sosiaalityöntekijöitä (sosiaalityöntekijä, johtava sosiaalityöntekijä) ja vammaispalveluiden 

sosiaaliohjaajia. Erityisen haasteellista on henkilökunnan rekrytointi maakunnan syrjäseuduille. (THL, 

2018). Hyvinvointitalouden ja uuden liiketoiminnan kannalta keskeinen haaste on myös pula 

ohjelmistokehittäjistä. Keski-Suomen seutukuntien tilanteen voi tarkastella Keski-Suomi ennakoi 

sivustoilta.  

 

5.1 Henkilöstön osaaminen 
 

Suomalaisen koulutusjärjestelmän yksi merkittävä tavoite on varmistaa osaavan työvoiman tarjonta. 

Työmarkkinoilla tarvitaan monenlaista osaamista ja osaava työvoima on valmis liikkumaan 

työmarkkinoilla. Säännellyillä ja valvotuilla toimialoilla, kuten sosiaali- ja terveysalalla opintojen 

aloituspaikat sekä pääosin julkisen sektorin työvoiman kysyntä muodostavat oman erityisen 

kokonaisuuden. Elämme keskellä murrosta, sillä yksityinen sektori tuottaa yhä enemmän sosiaali- ja 

terveyspalveluita. Laajemmin tarkasteltuna hyvinvointitaloudessa tarjottavat palvelut sekä niiden 

tuottamiseen tarvittava osaaminen rakentuvat entistä ketterämmin. Silti ammattialakohtainen 

substanssiosaaminen muodostaa lähitulevaisuudessakin ammatillisen osaamisen ytimen.  

 

Hyvinvointitaloudessa laajemmin tarvittavaa yleistä osaamista ovat muun muassa 

asiakastyöosaaminen, palvelunkehittämisosaaminen ja yhteistoiminnan muutososaaminen. 

Hyvinvointityöhön tarvitaan digitaalisten palvelujen kasvun myöstä yhä uusia ammattiryhmiä, 

esimerkiksi digialan, viestinnän, luovien alojen ja erilaisten kulttuurien osaajia. Tulevaisuudessa 

nykyisiä tutkintoja uudistetaan ja uusia ammatteja syntyy. Työntekijöiden osaamistarpeet ovat 

jatkuvassa muutoksessa ja hyvinvointitalouden toimijoiden osaamisen päivittäminen on lopulta 

kaikkien yhteinen etu, sillä keskeistä on ihmislähtöinen monitoimijuusosaaminen, jossa toisten 

ammattiryhmien tehtävänkuvat tunnetaan ja työskentelyssä sekä kunnioitetaan että hyödynnetään 

toisten osaamista. Keskeistä on kyky toimia ja soveltaa omaa osaamista osana monialaista tiimiä. 

 
Työelämän, eri ammattiryhmien ja koulutusjärjestelmän eri toimijoiden välisiltä rajoilta on löydettävä 

yhdyspintoja, jotta joustava osaamisen kehittäminen mahdollistetaan. Kuinka tuetaan opiskelijan 

oppimista, integroidaan opintoihin työtä ja työelämän innovaatiotoimintaa sekä tuetaan yritysten 

uudistumista ja liiketoimintaa? Näihin kysymyksiin vastauksia tuottaa korkeakoulujen yhteinen 

Toteemi-hanke. Hankkeen teemoja ovat ’joustavasti työssä’ ja ’osaamista työstä ja työhön’. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- työpaikolla tarvittava erityisosaaminen 

- koulutuksen ja osaamisen yleinen murros 

- opiskelijoiden potentiaali ekosysteemissä 

- koulutuspalvelut liiketoimintana 
Lähde: Kansallinen koulutuksen arviointikeskus https://karvi.fi/ammatillinen-koulutus/  
 

 

https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/136034/URN_ISBN_978-952-343-053-2.pdf?sequence=1
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/136034/URN_ISBN_978-952-343-053-2.pdf?sequence=1
http://keskisuomi.info/wp-content/uploads/2018/04/Keski-Suomen-tulevaisuuskatsaus_2018_I.pdf
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/160883/39-2018-Optimoitu%20sote-osaaminen.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.otus.fi/hanke/toteemi/
https://karvi.fi/ammatillinen-koulutus/


 

 
 

5.2 Hyvinvointialan työpaikat ja kasvu Keski-Suomessa 

Keski-Suomen maakunnan alueella tehtiin vuonna 2016 julkisella sektorilla sosiaali- ja 

terveyspalveluissa yhteensä 8 157 henkilötyövuotta, joista terveyspalveluissa 4 362 henkilötyövuotta, 

vanhuspalveluissa 2 556 henkilötyövuotta ja sosiaalihuollon tehtävissä 1 239 henkilötyövuotta. Julkisen 

sektorin osuus terveyspalvelujen työvoimasta oli noin 75 prosenttia ja sosiaalipalvelujen työvoimasta 

noin 65 prosenttia. Yksityissektorin volyymit kasvavat vakaasti ja tuoreen Järjestökartoituksen mukaan 

keskisuomalaiset järjestöt työllistävät 1 104 henkilöä, vapaaehtoisia työntekijöitä järjestöissä on yli 

10 000 henkilöä. 

 

 

 

 

 

 

Yksityisen sektorin osuus työvoimasta kasvaa vuosi vuodelta. Mediatalo Keskisuomalainen kokoaa 

vuosittain keskisuomalaisilta yrityksiltä tietoa työntekijämääristä. Tämä tietoa on tuoreempaa kuin 

virallisista rekistereistä saa. Lisäksi mediassa on viikoittain uutisia terveydenhuollon ja 

palveluasumisen konsolidaatiokehityksestä. 

Henkilöstön määrä on kasvanut sekä orgaanisesti että yrityskauppojen kautta. Voimakkainta kasvu on 

ollut lääkäriasemien ja lasten päiväkotien toimialoilla. Ohjelmistojen suunnittelussa ja valmistuksessa 

näkyy liikevaihdon kasvun lisäksi huomattavaa henkilöstömäärän kasvua. 

 

 

Kuva 15. Kasvuyritysten top 3 toimialat henkilöstömäärän kehityksen perusteella 
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Case: Keski-Suomen keskussairaalan toiminta lukuina (erikoissairaanhoito) vuonna 2016: 

 

* 469 lääkäriä    370 825 poliklinikka-asiointia 

* 2 156 hoitajaa   118 977 hoitopäivää 

* 1 018 muun alan ammattilaista   57 333 lähetettä 

    16 869 leikkaustoimenpidettä 

https://www.kyt.fi/images/vaikuttavat/j%C3%A4rjest%C3%B6kartoitus.pdf
https://www.ksml.fi/talous/Keski-Suomen-suurimmat-ty%C3%B6llist%C3%A4j%C3%A4t-j%C3%A4lleen-haussa-%E2%80%93-Ty%C3%B6llist%C3%A4%C3%A4k%C3%B6-yrityksesi-v%C3%A4hint%C3%A4%C3%A4n-sata-henkil%C3%B6%C3%A4/1125009
http://www.laakarilehti.fi/ajassa/ajankohtaista/terveystalo-ostaa-attendon-suomen-terveyspalvelut/


 

 
 

Yritystasolle mentäessä voidaan tunnistaa toimialojen sisältä muutamia kasvuyrityksiä. (Taulukko 8), 

joissa henkilöstön kasvu on merkittävää. 

 

Taulukko 8.Keski-Suomen kovimmat kasvajat henkilöstön määrällä 2014-2016 vuosina: 

 

yritys toiminta henkilöstön 

kasvu% 

henkilöstö 

lkm lisäys 

Jokilaakson terveys Oy  lääkäri- ja terveyspalvelut + 1735% + 243 

Päiväkoti Aarresaari Oy lasten päiväkoti + 1295% + 259 

Attentio Oy asiantuntija-, koulutus-, tutkimus- ja 

kuntoutuspalvelut 

+ 350% + 7 

Suomen yhteisöakatemia Oy yhteisöjen kehittäminen, konsultointi ja 

työnohjaus 

+ 700% + 7 

Fysio Center Jyväskylä Oy fysioterapia  + 300% + 6 

Pajan toimiva Oy terapia- ja ohjauspalvelut + 200% + 4 

Firstbeat Technologies Oy hyvinvointiteknologia + 129% + 45 

Laululaakso Oy musiikkikoulu + 56%  + 10 

Salivirta & Partners Oy hyvinvointialan tietohallintopalvelut + 44% + 4 

Attendo Palvelukoti 

Aamurusko 

konsultti- ja koulutuspalvelut + 38%  + 6 

 

Sosiaali- ja terveyspalveluita tarjoavan Pihlajalinna-konsernin (kotipaikka Tampere) henkilöstömäärä 

ylitti Keski-Suomessa 1 000 työntekijän rajapyykin ja Mehiläinen Oy (kotipaikka Helsinki) 

henkilöstömäärä lähentelee 500 työntekijää. Terveystalo (kotipaikka Helsinki) ja paikallinen 

Jyväskylän Hoivapalveluyhdistys -konserniyhteisö työllistävät kumpainenkin yli 200 työntekijää. Osa 

kasvusta johtuu yrityskaupoista, mutta huomattavan moni yritys on myös rekrytoinut lisää väkeä. 

Yleisesti voidaan sanoa, kun talousnäkymät ovat positiiviset ja toimialan kehitysnäkymien 

ennustettavuus on riittävällä tasolla (ml. poliittiset riskit), myönteinen kehitys vahvistaa yrityksissä 

uskoa tulevaisuuteen ja antaa rohkeutta uusien työpaikkojen luomiseen.  

 

5.3 Hyvinvointialan koulutus Keski-Suomessa 
 

Keski-Suomessa on valtakunnallisesti merkittävä hyvinvointialan koulutuskeskittymä: Jyväskylän 

yliopistosta, ammattikorkeakoulusta ja koulutuskuntayhtymä Gradiasta valmistuu vuosittain lähes 2 

000 hyvinvointialan ammattilaista (Hyvinvointiosaamista Suomesta koko maailmalle). Lisäksi Keski-

Suomen sairaanhoitopiiri osallistuu merkittävällä panoksella Itä-Suomen yliopiston 

lääkärikoulutukseen, ja nämä kaikki organisaatiot täydennyskouluttavat tuhansia ammattilaisia joka 

vuosi. Tutkintoihin johtavan koulutuksen lisäksi keskeistä on hyvinvointialan ammattilaisten osaamisen 

sekä täydennyskoulutuksen pedagogiikan jatkuva kehittäminen, jossa hyödynnetään esimerkiksi uusia 

simulointiin perustuvia koulutusmahdollisuuksia. Jyväskylän yliopiston Avoin yliopisto on kehittänyt 

erityisesti aikuisopiskelijoille sopivia pedagogisia ratkaisuja ja verkkovälitteistä opetusta. Psykologiaa, 

terveystieteitä ja sosiaalitieteitä opiskelee avoimessa yliopistossa vuosittain noin 4 000 opiskelijaa. 

Myös järjestökenttä tuottaa merkittävän määrän täydennyskoulutusta ja osaamisen kehittämistä.  

 

http://www.kehofinland.fi/wp-content/uploads/2018/06/KeHO-esitys-final.pdf


 

 
 

Jyväskylän yliopisto on kansallisesti erittäin merkittävä hyvinvoinnin luovien alojen kouluttajana, 

tuottaen mm. 60 % musiikkikasvatuksen ja –tieteen maistereista, 46 % taidekasvatuksen ja –historian 

maistereista. Jyväskylästä valmistuvat myös kaikki liikuntatieteen maisterit toimimaan sekä koulujen 

liikunnan opettajina, että erilaisissa muissa liikuntahyvinvoinnin tehtävissä. Liikuntaan ja terveyteen 

liittyvien oppiaineiden yhdistelmä samassa tiedekunnassa on ainutlaatuinen maassamme. Tiedekunnan 

oppiaineita ovat liikuntapedagogiikka, liikuntapsykologia, erityisliikunta, liikunnan yhteiskuntatieteet, 

biomekaniikka, liikuntafysiologia, valmennus- ja testausoppi, gerontologia ja kansanterveys, 

fysioterapia, liikuntalääketiede ja terveyskasvatus. Perinteet opetus- ja kasvatusalalla ovat myös vahvat, 

ja Jyväskylän yliopistosta valmistuu yli kolmannes maamme erityisopettajista (33 %), 

erityispedagogiikan maistereista (50 %), opinto-ohjaajista (38 %). Myös merkittävä osa 

varhaiskasvatuksen maisteritason osaajista (28 %) sekä psykologeista (26 %) ja psykologian tohtoreista 

(27 %) valmistuu Jyväskylästä.  

 

Jyväskylän ammattikorkeakoulu kouluttaa merkittävän osan alueen sote-asiantuntijoista ja on myös 

kansallisesti erittäin merkittävä osaamisen kehittäjä kouluttaen mm. noin 70 % maamme kuntoutuksen 

ohjaajista, 33 % kliinisistä asiantuntijoista (ylempi AMK) ja 22 % toimintaterapeuteista. Vuosittain 

JAMKin terveys- ja hyvinvointialoilla aloittaa yli 500 uutta opiskelijaa. JAMK pyrkii toiminnallaan 

tukemaan myös alueen ammattilaisten osaamista. JAMKin strategian ja toiminta-ajatuksen mukaisesti 

seurataan maakunnan sosiaali- ja terveysalan kehitystä, sekä reagoidaan tarvittaessa nopeastikin alueen 

uusiin koulutustarpeisiin, niin perustutkinto- kuin täydennyskoulutuksen keinoin. Henkilökunnan 

osaamisesta, jatko- sekä täydennyskoulutuksesta vastaa koulutuksen ja tutkimuksen vastuualue, jolla 

on mahdollisuus tukeutua osaamisen kehittämisessä Suomessa ainutlaatuiseen 

simulaatiokoulutusympäristöön, sekä tähän liittyvään koulutusosaamiseen. 

 

Jyväskylän ammattikorkeakoulussa on tarjolla Suomen ainoa kansainvälisesti IUPHE (International 

Union for Health Promotion and Education) akkreditoitu terveyden edistämisen Ylempi 

ammattikorkeakoulututkinto. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon tarkoituksena on tuottaa osaajia 

ylempiin sosiaali- ja terveysalan johtamis- ja kehittämistehtäviin läheisessä yhteistyössä työelämän 

kanssa. Myös Keski-Suomen sairaanhoitopiirin Tietotaitokeskus on Suomen ainoa kansainvälisesti 

NASCE (Network of Accredited skills center in Europe) akkreditoitu terveysalan ammattilaisten 

osaamisen kehittämisen ja täydennyskoulutuksen yksikkö. 

 

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia tuottaa sosiaali-ja terveysalan, musiikkialan, taiteen 

perusopetuksen sekä luovien alojen ammatillista koulutusta sekä nuorille että aikuisille. Sen sosiaali-ja 

terveysalan tutkintokoulutuksessa opiskelee vuosittain sosiaali-ja terveysalan ammatillista 

perustutkintoa yli tuhat opiskelijaa ja alan ammatti-ja erikoisammattitutkintoja 450 opiskelijaa (esim. 

vanhustyö, vammaistyö, varhaiskasvatus, perustason ensihoito, kuntoutus, mielenterveys- ja päihdetyö, 

lasten ja nuorten ohjaus ja kasvatus). 

 

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopistolla (POKE) opiskelee yli 1 300 opiskelijaa ja  vuosittain 

valmistuu humanistisella ja kasvatusalla sekä sosiaali-, terveys ja liikunta-alalla yli 100 opiskelijaa. 

Jyväskylän Kristilliseltä opistolta valmistuu vuosittain yli 50 hyvinvointialan osaajaa. Keski-Suomen 

opistosta vastaavasti valmistuu yli 20 nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja. 

 

Koulutuksen pedagogisten ratkaisujen uudistuessa koulutus ja uudistuvan osaamisen sekä 

innovaatioiden tuottaminen tapahtuvat yhä enemmän työ- ja kehittämisympäristöissä. Jyväskylän 

oppilaitosten yhteisen EduFutura-osaamiskeskittymän yhdeksi kärkialaksi on valittu ’Terveys, 

kuntoutus, liikunta ja hyvinvointi’, johon liittyvää yhteistyötä johdetaan yhteisen kärkitiimin kautta. 

Erityisenä alueellisena vahvuutena on kuntoutuksen ja liikunnan yhdyspintojen tunnistaminen ja 

edelleen kehittäminen. Tähän yhdistettynä maakunnan vahva ICT-osaaminen, liikunta- ja 

kuntoutusteknologiaosaaminen sekä yrittäjyys- ja liiketoimintaosaaminen (CoCampus), on 

hyvinvointitaloudessa erinomaisia edellytyksiä maakunnan hyvinvointia tukevaan uuteen 

liiketoimintaan. Näin voidaan hyödyntää vahva osaaminen hyvinvointitalouden tuotteiden 

kehittämistyössä niin julkisten palveluiden kuin yritysten toiminnan kehittämistä tukevana. 

 

https://www.iuhpe.org/index.php/en/
https://nascenet.org/
https://www.poke.fi/fi/poke
https://www.jko.fi/koulutus/ammatillinen-koulutus/
http://koskelansetlementti.net/keski-suomen-opisto/
http://koskelansetlementti.net/keski-suomen-opisto/
http://www.edufutura.fi/karkialat/terveys-kuntoutus-hyvinvointi-ja-liikunta/
http://www.jklyritystehdas.fi/fi/


 

 
 

5.4 Näkymiä uusien työpaikkojen syntymiselle 
 

Keski-Suomessa on suoranaista työvoimapulaa tietyistä ammattiryhmissä, eniten pulaa on sosiaalityön 

erityisasiantuntijoista ja ohjelmistokehittäjistä. Kuitenkin Keski-Suomi on myös kansallisesti 

merkittävä hyvinvointialan kouluttaja, ja hyvinvointialan osaamiselle on myös kansainvälistä kysyntää. 

Opiskelijoiden yhteyttä keskisuomalaiseen hyvinvointikenttään jo opiskeluaikana tulee vielä vahvistaa, 

mikä edesauttaisi osaavan työvoiman saatavuutta.  

 

Uusia hyvinvointipalveluita ja uusia työpaikkoja syntyy globaalin hyvinvointitrendien synnyttämiin 

palveluihin: 

* yksilön omaehtoinen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen: terveys- ja hyvinvointiteknologia, 

applikaatiot, hyvinvointikeskukset, hyvinvointivalmentajat, ravitsemusterapeutit  

* työhyvinvointi: työterveys, fysioterapia, työnohjaus, rekrytointi- ja henkilöstöpalvelut, liikunta 

 

Toisaalta palveluita syntyy tukemaan ihmisen elinkaaren siirtymiä ja poliittisen sote-uudistuksen 

synnyttämiin mahdollisuuksiin: 

* lasten ja nuorten palvelut: päiväkodit, vuorohoito, lasten ja nuorten laitos- ja perhehoito 

* lääkäripalvelut: lääkäriasemat, kotisairaanhoito, etävastaanotto, hybridipalvelut     

* ikääntyvien palvelut: päiväkeskukset, kotihoito, kuljetus- ja asumispalvelut, etäkuntoutus 

6. Lisääntynyt TKI-toiminta  

 
Tutkimus- ja kehitystoiminta sekä innovaatiottominta ovat hyvinvointitaloudessa merkittäviä 

osaamisen kasvun, hyvinvoinnin laadun kehittämisen sekä alueemme vetovoimaisuuden kannalta. 

Lisäksi ne itsessään ovat merkittävä osa keskisuomalaista hyvinvointitaloutta: alan tutkimus- ja 

kehitystoiminta kokoaa vuosittain kymmeniä miljoonia euroja rahoitusta Keski-Suomeen ja on siten 

myös merkittävä työllistäjä.  

6.1 Tutkimukselliset kärjet 

Monialainen tiedeyliopisto tukee asiantuntemuksellaan ja yhteistyöverkostoillaan vahvasti alueellisen 

hyvinvoinnin, hyvinvointia edistävien innovaatioiden ja toimintamallien sekä hyvinvointitalouden 

kasvua. Jyväskylän yliopisto toimii strategiansa mukaisesti aktiivisessa ja vastuullisessa 

vuorovaikutuksessa yhteiskunnan kanssa. Samalla se tuo Keski-Suomelle yhteydet kansainväliseen 

monitieteiseen tiedeyhteisöön. Yliopiston kansainvälisesti merkittäviä vahvuuksia ovat mm. 

monipuolinen liikunta- ja terveystutkimus, kansalliseksi vahvuudeksi huippuyksikköstatuksellakin 

nostettu hyvinvointi- ja sosiaalialan tutkimustoiminta, oppimisen ja motivaation tutkimus sekä ihmisen 

koko elämänkaaren kattavat seurantatutkimukset. Yliopistossa on kansainvälisesti korkeimmalle 

huipulle arvioitua sekä lasten että ikääntyneiden tutkimusosaamista. Menetelmällisiä vahvuuksia ovat 

pitkittäistutkimuksen lisäksi prosessien tutkimus, laadulliset tutkimusmenetelmät, aivotutkimus sekä 

matemaattisen mallintamisen, IT:n ja tekoälyn hyödyntäminen.  

Suomen ainoan liikuntatieteellisen tiedekunnan tavoitteena on edistää väestön hyvinvointia tuottamalla 

korkealaatuista tutkimustietoa ja asiantuntijuutta liikunnan ja terveyden vaikutusmekanismeista, 

edistämiskeinoista ja vaikutuksista. Psykologian, yhteiskuntatieteiden, kasvatustieteiden ja 

taloustieteen kanssa tehtävä yhteistyö mahdollistaa hyvinvoinnin kokonaisvaltaisen tutkimuksen ja 

edistämisen. 

Humanistis- yhteiskuntatieteellinen tiedekunta tarjoaa ainutlaatuisen tieteenalayhdistelmän 

hyvinvoinnin tutkimukseen. Tiedekunnan Hyvinvoinnin ja terveyden tutkijaverkosto HYTTI tuottaa 

tietoa terveyteen ja hyvinvointiin liittyvistä ideoista, määritelmistä, tavoitteista, käytännöistä ja 

politiikoista pyrkien erityisesti paikallistamaan arjen ja rakenteiden välisiä rajapintoja, ristiriitoja ja 

törmäyskursseja sekä esimerkiksi syrjäytymisen kokemuksia. Tutkijaverkostoon kuuluu kymmeniä 

tutkijoita humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan kaikilta laitoksilta. Yhteiskuntatieteiden 

https://www.ammattibarometri.fi/vertailu.asp?maakunta=keskisuomi&vuosi=18i&kieli=
https://www.businessfinland.fi/ajankohtaista/uutiset/2017/terveyden-omaehtoisen-edistamisen-liiketoimintaekosysteemilla-on-pitka-kehityspolku/
https://www.sitra.fi/uutiset/sitran-trendit-hyvinvointi-korostuu/
https://www.avi.fi/web/avi/yksityiset-sosiaalipalvelut
https://www.sitra.fi/blogit/katse-terveyspalveluiden-tulevaisuuteen/
http://stm.fi/ikaantyneiden-palvelut
https://www.jyu.fi/fi/tutkimus
https://www.jyu.fi/sport/fi/tiedekunta/tiedekunnan-esittely
https://www.jyu.fi/hytk/fi/tutkimus/meilla_tutkitaan/
https://www.jyu.fi/hytk/fi/tutkimus/tutkimusverkostot/terveyden-ja-hyvinvoinnin-tutkijaverkosto
https://www.jyu.fi/hytk/fi/tutkimus/tutkimusverkostot/terveyden-ja-hyvinvoinnin-tutkijaverkosto


 

 
 

laitoksen Hyvinvoinnin ja hoivan politiikat -painoalalla tutkitaan hyvinvointipolitiikan ja 

palvelujärjestelmän muutoksia ja niiden seurauksia paikallisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla 

toisaalta kansalaisten, toisaalta työntekijöiden ja organisaatiorakenteiden näkökulmista. Suomalainen 

musiikkikampus on Jyväskylän ammattikorkeakoulun, Jyväskylän yliopiston ja Gradian muodostama 

musiikkikoulutuksen ja -tutkimuksen osaamiskeskittymä. Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen 

laitoksen tutkimus taas tarkastelee ihmisten hyvinvointia, identiteettiä, kognitiota, kokemuksia, tunteita, 

affekteja sekä merkityksen muodostamisen prosesseja monitieteisesti musiikin ja taiteiden tutkimuksen 

sekä kriittisen kulttuurintutkimuksen välinein. Musiikkipsykologian ja musiikkiterapian tutkimus 

tuottaa tietoa ja sovelluksia hyvinvoinnin tueksi sekä ennaltaehkäisevään, hoidolliseen ja 

kuntoutukselliseen toimintaan. Monitieteistä aivotutkimusta tehdään mm. psykologian, musiikkitieteen, 

terveystieteiden ja liikuntabiologian alueilla hyödyntäen yliopiston informaatioteknologian ja 

matemaattisen mallintamisen metodiosaamista. Terveyden ja hyvinvoinnin tutkimus on yksi 

aivotutkimuskeskuksen painoaloista. Keskeisiä tutkimuslinjoja ovat musiikin, liikunnan ja fyysisen 

harjoittelun sekä erilaisten terapioiden ja interventioiden vaikutukset ja arviointi sekä aivojen 

poikkeavan toiminnan tunnistaminen. 

Keski-Suomen sairaanhoitopiirillä on oma laaja tutkimustoiminta, jonka tutkimusstrategisena 

tavoitteena on edistää terveyttä ja sairauksien ehkäisyä kehittämällä diagnostiikkaa, hoitoa, kuntoutusta 

ja terveyspalvelujärjestelmää. Lääketieteellisen tutkimustoiminnan kärjet ovat merkittävissä 

kansansairauksissa (syövät, sydänterveys, reuma ja muut tuki- ja liikuntaelinsairaudet). Jyväskylän 

yliopistolla ja keskussairaalalla on vahvaa yhteistyötä ja yhteisprofessuureja, mikä mahdollistaa 

monitieteisen lähestymisen tutkimushaasteisiin (psykologia, solubiologia, terveystieteet, ikääntyneiden 

tutkimus/ gerontologia, liikuntatieteet, kasvatustieteet, informaatioteknologia jne.). Sairaanhoitopiiri on 

ollut kansallisesti edelläkävijä etenkin syöpätautien diagnostiikassa ja hoidossa, reumatologian sekä 

tuki- ja liikuntaelimistön sairauksien hoidossa, patologian analytiikassa ja myös ammattihenkilöstön 

koulutuksessa (Taitokoulutuskeskus). Koulutustoiminta, ammattiosaamisen jatkuvan kehittämisen ja 

terveyden edistämisen teemat näkyvät vahvana käytännön yhteistyönä Jyväskylän yliopiston ja JAMKn 

kanssa. Yhteistyö profiloi Keski-Suomen sairaanhoitopiirin suomalaisessa sairaanhoitopiirivertailussa 

erityiseksi erikoissairaanhoidon palvelutoimijaksi ja tarjoaa samalla ainutlaatuisia mahdollisuuksia 

hyvinvointi- ja osaamistalouden osa-alueilla. 

 

 

 

 

Tutkimuksen, kehittämisen ja käytännön kokoamisessa ovat vahvasti mukana useat hyvinvoinnin 

edistämiseen perustetut säätiöt. Säätiöiden hallitukset kokoavat meritoituneita professoreita, 

palveluorganisaatioiden johtoa ja asiantuntijoita yhteisen pöydän ääreen etsimään keinoja edistää 

hyvinvointia. Tämä osaaminen tulisi vahvasti kytkeä maakunnallisen kehittämisen voimavaraksi. 

Jyväskylässä toimivat esim. oppimisvaikeuksiin ja neurologisiin haasteisiin keskittynyt Niilo Mäki -

säätiö, lasten ja nuorten hyvinvointia ja mielenterveyttä tukeva Haukkalan säätiö, musiikkiterapiaan ja -

kasvatukseen erikoistunut Eino Roiha -säätiö sekä liikuntaan ja kansanterveyteen keskittyvä LIKES, 

joka on toiminut Jyväskylässä lähes 50 vuotta. Sen LIKES tutkimuskeskuksen monitieteisen 

tutkimuksen ytimessä ovat liikunnan vaikutukset terveyteen ja hyvinvointiin. Tutkimuksen painopiste 

on lasten ja nuorten liikunnassa, ja erityisenä kohderyhmänä ovat vähän liikkuvat. Erityinen huomio 

kiinnitetään tutkimustulosten hyödyntämiseen käytännössä edistämiseksi tai yhteiskunnallisen 

päätöksenteon tueksi. LIKES-säätiön 1990 perustama kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU 

toimii nykyisin erillisen Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimus- ja kehittämissäätiön yksikkönä. KIHU 

tunnetaan kansainvälisesti vahvana soveltavan urheilututkimuksen osaajana. Sen monitieteinen 

tutkimustoiminta ulottuu urheilijan koko polulle lasten liikkumisen tutkimisesta huippu-urheilijoiden 

harjoitusmenetelmien kehittämiseen. Tieteenaloja ovat muun muassa urheilubiomekaniikka, -

fysiologia, -psykologia ja -pedagogiikka sekä yhteiskuntatieteet. 

Keski-Suomen Biopankki on Keski-Suomen sairaanhoitopiirin ja Jyväskylän yliopiston yhdessä 
perustama osa Valviran ohjaamaa kansallista biopankkitoimintaa. Sen tutkimusalue kattaa 
biologisen, lääketieteellisen, sekä liikunta- ja terveystieteellisen tutkimuksen ja tuotekehityksen. 
Biopankin tehtävä on palvella biopankkitutkimusta ja biopankin tutkimusalueeseen kuuluvaa 
tuotekehitystä sekä tukea diagnostiikan ja hoidon kehitystä. Yliopiston bio- ja ympäristötieteen 
laitoksella koulutetaan sairaalasolubiologeja, joille on sairaaloissa kasvava tarve.  
 

http://www.musiikkikampus.fi/
http://www.musiikkikampus.fi/
https://cibr.jyu.fi/fi/tutkimus
https://cibr.jyu.fi/fi/tutkimus/terveys-ja-hyvinvointi/wellbeing-and-health
https://cibr.jyu.fi/fi/tutkimus/terveys-ja-hyvinvointi/wellbeing-and-health
http://www.ksshp.fi/fi-FI/Ammattilaiselle/Tieteellinen_toiminta
https://www.nmi.fi/fi
https://www.nmi.fi/fi
https://haukkalansaatio.com/
http://www.ers.fi/content/eino-roiha-s%C3%A4%C3%A4ti%C3%B6
https://www.likes.fi/tutkimus
https://www.kihu.fi/
https://www.kihu.fi/
http://www.ksshp.fi/fi-FI/Potilaalle/Biopankki


 

 
 

6.2 Työelämälähtöinen soveltava tutkimus  

Tulevaisuudessa tullaan vahvistamaan monitieteisen soveltavan tutkimuksen osaamisverkoston ja -

keskittymän rakentumista JAMKissa yhteistyössä mm. Jyväskylän yliopiston kanssa. Esimerkkinä 

voidaan nostaa monialainen kuntoutus, jolloin kehitetään tki-toiminnan avulla monialaisesti 

lääkinnällistä, ammatillista ja sosiaalista kuntoutusta.  

JAMK:in työelämälähtöisissä tki-hankkeissa on jo usean vuoden ajan kehitetty liikuntaan, 

kuntoutukseen ja terveyden edistämiseen liittyvää osaamista ja toimintamalleja yhteistyössä alueen 

keskeisten toimijoiden kanssa. Hyvinvointiteknologia ja sen integrointi arjen toimintoihin ovat olleet 

yksi kehittämisen painopiste. Lisäksi on panostettu liikuntalähtöisten menetelmien hyödyntämiseen 

työhyvinvoinnin kehittämisessä ja terveellisten elämäntapojen edistämisessä. Yritysten ja muiden 

organisaatioiden suhtautuminen liikunnan roolin vahvistamiseen on ollut myönteistä, joten monet 

toimintamallit ja -käytännöt on otettu työorganisaatiossa pysyvästi käyttöön.  

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa ammattilaiset ja asiakkaat tarvitsevat digitaalisten 

menetelmien ja –teknologioiden parempaa hyödyntämistä, esimerkkinä pelilliset ratkaisut aikuisille 

mielenterveyskuntoutujille. Liikunnalla on myös tärkeä rooli nuorten terveellisten elintapojen ja 

elämänhallinnan tukemisessa. Hyvinvointiyksikössä toteutetaan taide- ja liikuntalähtöisiä projekteja, 

joissa hyödynnetään myös kulttuurin keinoja osana sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämistä. 

Vahvuutena on laaja-alainen yhteistyö, jossa rakennamme työelämää kehittäviä palveluja ja 

toimintamalleja, jotka vahvistavat kolmannen sektorin toimijoiden ja pk-yritysten osaamista sekä 

synnyttävät uusia työpaikkoja. 

 

 

 

 

 

 

JAMKin Hyvinvointiyksikkössä kehitetään kansainvälisessä yhteistyössä uusia kuntoutuskäytäntöjä. 

Esimerkkinä tästä on WHO:n kansainvälisen toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden ICF 

(International Classification of Functioning, Disability and Health) viitekehyksen parissa tehtävä työ. 

Käynnissä on kansainvälistä yhteistyötä apuvälineteknologia- ja robotisaatioon erikoistuneiden 

yritysten ja yliopistojen kanssa (esimerkiksi japanilainen Takasaki University of Health and Welfare). 

 

Jyväskylän alueella toimii Suomen vahvin SOTE-IT:n ekosysteemi sekä siihen liittyvä alan tutkimus-, 

kehittämis- ja koulutuskokonaisuus. Yhteistyö robotiikan ja kyberturvallisuuden vahvuusalojen kanssa 

mahdollistaa hyvinvointialan innovatiivisten terveysteknologisten ratkaisujen kehittämisen, mikä 

edistää yritysten kasvua ja vientiä, sekä lisää samalla investointeja maakuntaan. Toiminnan keskiössä 

on tässäkin asiakas/potilas, joka hyötyy entistä paremmasta hoidosta. Jyväskylän yliopisto oli 

ensimmäinen yliopisto Suomessa, joka liittyi mukaan IBM Watson University -ohjelmaan. Watsonia ja 

kognitiivisen tietojenkäsittelyn ratkaisuja on sovellettu yli 20 terveydenhuollon tapaustutkimuksessa ja 

testissä osana Business Finland (ent. Tekes) ja muiden terveydenhuollon sidosryhmien rahoittamia 

hankkeita. 

 

 

 

JAMKissa on valtakunnallisesti tunnustettu Kuntoutusalan osaamiskeskittymä, jonka 

keskiössä on ihmislähtöinen kuntoutus ja ihmisten toimiva arki. Osaamiskeskittymän toiminta 

tukee monialaisen kuntoutuksen kehittämistä ja liiketoiminnan kasvattamista uudistamalla 

koulutusta ja tuottamalla uusia innovatiivisia ratkaisuja sekä digitaalisia palveluja. 

Osaamiskeskittymän toiminnassa korostuvat koulutus- ja tutkimusorganisaatioiden sekä 

palveluntuottajien ja kolmannen sektorin yhteistyö, jossa yhteiskehittämisen, palvelumuotoilun ja 

tuotteistamisen keinoin syntyy ihmisten arkea helpottavia tuotteita ja palveluja.  

 

https://www.research.ibm.com/university/faculty.html
https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/etusivu/


 

 
 

6.3 Tutkimusosaamista elämänkaaren eri vaiheisiin  

Vaikuttavuuden kannalta keskeistä on panostaa tuleviin sukupolviin ja elämänkaaren alkuvaiheisiin, 

kun taas suurimmat hyvinvointityön kustannukset ja siten myös säästön mahdollisuudet kohdistuvat 

ikääntyvien ikäryhmään. Näkökulman vaihtaminen syrjäytymisen ehkäisystä ja sairauksien hoidosta 

kustannustehokkaampaan ja inhimillisesti arvokkaaseen hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistämiseen 

on mahdollista, kun yhdistetään monipuolinen tieto ihmisen käyttäytymisestä ja tarpeista elämänkaaren 

eri vaiheissa sekä hyvinvoinnin ylläpidosta kehittyvään tietoteknologiaan ja tiedon analysointiin. Meillä 

on kansainvälistä kärkeä olevaa osaamista sekä lasten ja perheiden että ikääntyvien osalta.  

 

6.3.1 Lapset ja nuoret 

Lapsuutta tutkitaan yliopiston eri tieteenaloilla sekä kehityksellisestä että lapsuuden elämänvaiheen 

sekä kasvu- ja oppimisympäristöjen näkökulmasta. Tähän sisältyy myös oppilaiden 

hyvinvointinäkökulma. Näillä alueilla on jatkuvasti meneillään kymmeniä tutkimusprojekteja myös 

yliopiston ulkoisella rahoituksella. 

Lasten ja nuorten hyvinvointi, osallisuus ja kasvuympäristöt on kasvatustieteiden ja psykologian 

tiedekunnan vahvuusalue. Tutkimusteemoja ovat lasten sosio-emotionaalinen kehitys, vuorovaikutus ja 

sosiaaliset suhteet, sekä lasten ja nuorten hyvinvoinnin ulottuvuudet sekä kasvu- ja elinympäristöt. 

Jyväskylän yliopisto on koko toimintansa ajan panostanut vahvasti lasten osaamisen ja hyvinvoinnin 

tutkimiseen ja kehittämiseen. 1990-luvulla perustettujen lapsi- ja perhetutkimusyksiköiden ansiosta se 

on yli 20 vuotta toiminut maamme johtavana lapsi- ja perhetutkimuksen monitieteisenä 

tutkimuskeskittymänä. Hyvinvointitalouden kannalta keskeisen haasteen muodostavat lapset ja nuoret, 

joilla on erityisen korkea syrjäytymisriski. Oppimisen ja osallistumisen erityiskysymykset -tutkimus 

kohdistuu tekijöihin, jotka altistavat oppimisesta ja osallisuudesta syrjäytymiseen sekä keinoihin, joilla 

tuetaan kaikkien mahdollisuutta oppimiseen ja osallisuuteen yksilöllisistä valmiuksista riippumatta. 

Psykologisesta näkökulmasta johdetuissa useissa pitkittäistutkimuksissa on seurattu erityisesti lapsia ja 

nuoria. Lasten ja nuorten koettu terveys, hyvinvointi ja terveyskäyttäytyminen on terveyden 

edistämisen tutkimuksen vahvuusalue terveystieteiden laitoksella. Keskeiseen nuoruusiän 

siirtymävaiheeseen kohdistuu kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan Ammatti-identiteetit, 

urapolut ja osaaminen työelämän muutoksessa vahvuusalue, joka tutkii mm. työelämävalmiuksien 

kehittämistä ja ammatillista toimijuutta sekä koulutus- ja urapolkujen ohjausta ja tukemista. 

6.3.2 Työikäiset aikuiset 

Yliopistossa on vahva pitkittäistutkimuksen ja prosessiorientoituneen tutkimuksen metodologinen 

osaaminen, joka mahdollistaa tutkimusseurannat lapsuudesta ja nuoruudesta aikuisuuteen. Työiän 

terveyshaasteet ovat keskeinen tutkimusalue etenkin liikuntatieteellisessä tiedekunnassa, jossa 

terveysohjauksen arviointi ja kehittäminen on terveyden edistämisen tutkimuksen vahvuusalue 

liikuntatieteiden tiedekunnassa. Terveyden edistämisen tutkimus tuottaa terveyden ja liikunnan 

edistämisen tietopohjaa, arviointimenetelmiä ja toimintamalleja esimerkiksi elämäntapasairauksien 

varhaistunnistamiseen ja ehkäisyyn sekä terveysneuvonnan ja palvelujärjestelmien ohjauskäytäntöjen 

kehittämiseen. Työelämän tutkiva kehittäminen ja työhyvinvointi ovat työurien pidentyessä yhä tärkeä.  

 Liikuntalääketiede puolestaan tutkii liikunnan ja sairauksien välisiä yhteyksiä pyrkien edistämään 

ihmisten terveyttä ja hyvinvointia. Keskeisenä tavoitteena on lisätä tietoa liikunnan hyödyistä ja 

mahdollisista haitoista sairauksien ennaltaehkäisyssä ja hoidossa. Fysioterapiaa voi Suomen 

tiedeyliopistoista opiskella omana tieteenalana vain Jyväskylässä. Fysioterapian tutkimuksessa 

painotetaan erityisesti liikunnallisen kuntoutuksen vaikuttavuus- ja merkityksellisyystutkimusta. 

Pyrkimyksenä on kehittää näyttöön perustuvaa fysioterapiaa osana moniammatillista kuntoutusta. 

Psykoterapian opetus- ja tutkimusklinikka toimii Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksella ratkoen 

mielenterveyden ongelmia. Psykoterapiaa ja psykologisia hoitoprosesseja koskevan tutkimustoiminnan 

tavoitteena on käytännönläheisten mallien ja välineiden kehittäminen psykologisten ongelmien ja 

psykiatristen häiriöiden laadukkaaseen hoitoon. 

https://www.jyu.fi/edupsy/fi/tutkimus/lapset
https://www.jyu.fi/edupsy/resolveuid/de8569724faa4a2fa63234055821aef4
https://www.jyu.fi/edupsy/resolveuid/de8569724faa4a2fa63234055821aef4
https://www.jyu.fi/edupsy/fi/laitokset/psykologia/en/research/research-areas/longitudinal-studies/methods-and-data
https://www.jyu.fi/edupsy/fi/laitokset/psykologia/en/research/research-areas/longitudinal-studies/methods-and-data
https://www.jyu.fi/edupsy/fi/laitokset/psykologia/en/research/research-areas/longitudinal-studies/methods-and-data
https://www.jyu.fi/sport/fi/tetk/vahvuus#autotoc-item-autotoc-0
https://www.jyu.fi/edupsy/resolveuid/cc630739e26d4c3c81de4099ff24f9b8
https://www.jyu.fi/edupsy/resolveuid/cc630739e26d4c3c81de4099ff24f9b8
https://www.jyu.fi/edupsy/fi/laitokset/psykologia/tutkimus/tutkimussuuntaukset/metodologia
https://www.jyu.fi/edupsy/fi/laitokset/psykologia/tutkimus/tutkimussuuntaukset/metodologia
https://www.jyu.fi/edupsy/fi/laitokset/psykologia/tutkimus/tutkimussuuntaukset/metodologia
https://www.jyu.fi/sport/fi/tetk/vahvuus#autotoc-item-autotoc-1
https://www.ttl.fi/tyoyhteiso/tyohyvinvointi/
https://www.jyu.fi/sport/fi/liikuntalaaketiede
https://www.jyu.fi/sport/fi/fysioterapia
https://www.jyu.fi/edupsy/fi/laitokset/psykologia/tutkimus/tutkimussuuntaukset/psykoterapia


 

 
 

6.3.3 Seniorit 
 

Gerontologia tutkii vanhenemista biologisena, psykologisena ja sosiaalisena ilmiönä, tavoitteena 

tuottaa tietoa ikääntyvien ihmisten terveyden ja toimintakyvyn edistämiseksi. Tarkoituksena on 

aktiivisen, täysipainoisen elämän mahdollistaminen eri ikävaiheissa. Jyväskylän yliopistossa on tehty 

vanhenemiseen liittyvää tutkimusta 1960-luvun alusta lähtien ja alaan keskittyvä Gerontologian 

tutkimusyksikkö yliopistoon perustettiin 1986. Nykyinen Gerontologian tutkimuskeskus GEREC on 

yhteinen Tampereen yliopiston kanssa. Gerocenter on ikääntyvän väestön toimintakyvyn ja 

hyvinvoinnin edistämiseen keskittyvä tutkimus- ja kehittämiskeskus, jonka tehtävänä on tuottaa 

näyttöön ja uusiin kuntoutusnäkemyksiin perustuvia toimintamalleja toimintakyvyn heikkenemisen 

ehkäisyyn, kuntoutukseen sekä hoito- ja hoivatyöhön.  

Kansaneläkelaitos (Kela) ja JAMK ovat pitkäjänteisessä yhteistyössä tutkineet ja kehittäneet 

ikääntyneiden ihmisten gerontologinen kuntoutusta. Kelan on järjestänyt IKKU-kuntoutuskursseja jo 

useamman vuoden ajan, kohderyhmänä kotona tai palvelutalossa asuvat ikääntyneet monisairaat, jotka 

ovat jo poissa työelämästä. Tämä tutkimus- ja kehitystyö jatkuu yhä. 

Ikääntymisen ja hoivan tutkimuksen huippuyksikkö tutkii ikääntymisen ja hoivan käynnissä olevaa 

muutosta uusien käsitteellisten näkökulmien ja monitieteisen tutkimusyhteistyön avulla. Se yhdistää 

arkielämän monimuotoistumisen analyysin yhteiskunta- ja politiikkatason tutkimukseen ja tutkii 

erityisesti transnationalisaation ja digitalisaation vaikutuksia ikääntymiseen ja hoivaan. Suomen 

Akatemia on valinnut yksikön kahdentoista Suomen kansainvälisesti merkittävimmän huippuyksikön 

joukkoon 2018–2015. Huippuyksikkö perustuu sosiaalipolitiikan, sosiologian ja gerontologian 

tutkijoiden tiiviiseen yhteistyöhön, jonka kautta analysoidaan ikääntyvän väestön hoivatarpeita, 

toimijuutta ja tasa-arvoa sekä muutoksessa olevaa hoivatyötä. 

6.4 Kehittämistoiminta 

Suomessa uudistuspolitiikka nojautuu kestävään talouskasvuun, korkeaan työllisyysasteeseen ja 

toimivaan koulutus- ja sosiaalipoliittiseen järjestelmään. Tarvitsemme myös täysin uusia innovaatioita, 

tuotteita ja palveluita. Kehittämistoimintaa tehdään useissa organisaatioissa ja erilaisista lähtökohdista. 

Organisaatioiden sisäisten prosessien kehittäminen näyttäytyy asiakkaille tehokkaampina prosesseina, 

laadukkaimpina palveluina ja parantuneena työhyvinvointina. Yhteiskunnallisia kehittämistehtäviä 

nousee hallitusohjelmasta ja ministeriöiden kärkihankkeista, joiden toteuttamiseen myönnetään julkista 

rahoitusta. Konkreettiseen kehittämistoimintaan voidaan myös muotoilla tutkimuksellista osiota.  

  

6.4.1 Euroopan unionin rakennerahastot 
 

Alueellista kehittämistoimintaa ohjaa Euroopan Unionin kuusivuotisen ohjelmakauden tavoitteet ja 

kansallinen rakennerahasto-ohjelma. Kansalliset raamit luo Kestävää kasvua ja työtä -ohjelma. 

Tarkemmat alueelliset painotukset ja teemat tulevat Maakuntaohjelmasta ja rahoitusta hallinnoivien 

ELY-keskusten rahoitushauista. Keski-Suomeen on kuluvalle ohjelmakaudelle kohdennettu Euroopan 

aluekehitysrahaston (EAKR) varoja noin 30 miljoonaa euroa ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR) varoja 

noin 20 miljoonaa euroa. Tällä ohjelmakaudella ollaan pyritty parantamaan kehysseurantaa eli 

kehittämishankkeiden on linkityttävä maakuntaohjelmaan ja sen toimeenpanosuunnitelmaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gerec.fi/
http://www.gerec.fi/
http://gerocenter.fi/
https://www.kela.fi/ikku-kuntoutus
https://www.jyu.fi/hytk/fi/laitokset/yfi/en/research/projects/agecare/ikaantymisen-ja-hoivan-tutkimuksen-huippuyksikko-coe-agecare-2018-2025
https://www.rakennerahastot.fi/kestavaa-kasvua-ja-tyota-2014-2020-ohjelma
http://www.rakennerahastot.fi/documents/10179/43217/rr_2014_2020_yleisesittely.pdf/958a5c3f-7a1f-471d-9bfb-27f8cd423818


 

 
 

6.4.2 Maaseuturahasto 
 
Maaseutuvirasto (Mavi) vastaa Euroopan unionin maataloustuki- ja maaseuturahaston varojen käytöstä 

Suomessa. Tausta-asiakirja on Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020. 

Kehittämisrahoitusta myönnetään maaseudun elinkeinoelämän, uusien elinkeinojen ja 

tuotantomahdollisuuksien kehittämiseen tähtääviin hankkeisiin. Kehittämistoimintaan on Keski-

Suomeen tälle ohjelmakaudelle varattu noin 40 miljoonaa euroa. Kehittämistyön linjaa Keski-Suomen 

alueellinen maaseudun kehittämisstrategia 2014-2020, jossa teemoina on mm. uudistuva yrittäjyys. 

 

6.4.3 Ministeriöiden suorat rahoitukset, hallituksen kärkihankkeet 
 

Sipilän hallituksen tavoitteena on nostaa Suomen talous kestävän kasvun ja kohenevan työllisyyden 

uralle sekä turvata julkisten palvelujen ja sosiaaliturvan rahoitus. Strategiset tavoitteet konkretisoituvat 

kärkihankkeissa, joihin hallitus on varannut miljardi euroa. Hallitus vie eteenpäin välttämättömiä 

uudistuksia viidellä painopistealueella:  

1. Työllisyys ja kilpailukyky: Hyvinvointipalveluiden ja tulonsiirtojen rahoituksen turvaamiseksi 

lisätään työn kannustavuutta, työllistämisen houkuttelevuutta, työvoimahallinnon toimivuutta 

ja kilpailukykyä parantavat uudistukset. 

2. Osaaminen ja koulutus:  Suomi on koulutuksen, osaamisen ja modernin oppimisen kärkimaa. 

3. Hyvinvointi ja terveys: Sosiaali- ja terveydenhuollossa painopiste on ennaltaehkäisyssä, 

hoitoketjut ovat sujuvia, henkilöstö voi hyvin ja tietojärjestelmät toimivat. 

4. Biotalous ja puhtaat ratkaisut: Suomi on bio- ja kiertotalouden sekä cleantechin edelläkävijä. 

5. Digitalisaatio, kokeilut ja normien purku: Suomen ketterää uudistumista tuetaan 

luottamukseen, vuorovaikutukseen ja kokeilujen hyödyntämisellä. 

 

6.4.4 Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus 
 

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) on sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä 

toimiva itsenäinen valtionapuviranomainen, joka hallinnoi Veikkaus Oy:n pelituotoista sosiaali- ja 

terveysjärjestöjen yleishyödyllisiin, terveyttä ja hyvinvointia edistäviin hankkeisiin kohdistuvia 

avustuksia. Tieteen, taiteen, kulttuurin ja liikunnan hankkeiden rahoituksesta vastaa opetus- ja 

kulttuuriministeriö, ja hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen kohdistuvasta rahoituksesta 

vastaa maa- ja metsätalousministeriö. Vuonna 2018 Keski-Suomeen saatiin tuloksellisesti haettua 7,25 

miljoonaa euroa STEA:n avustusrahaa. 

 

6.4.5 Näkymiä kehittämistoimintaan 
 

Hyvinvointipalveluiden kehittämiseen on useita rahoituslähteitä ja vuosittain on hyvinvointitalouden 

kehittämiseen ja ihmisten hyvinvointia tukeviin toimiin haettavissa miljoonia euroja. Kansainvälisissä 

tutkimusohjelmissa on haettavissa satoja miljoonia. Haasteena on yksittäisten hankkeiden muodostama 

pirstaleinen hankemaailma, joka elää omaa elämäänsä. Hankkeiden välistä yhteistyötä vaaditaan usein 

kansallisien hankkeiden rahoituspäätöksissä, mutta tällöinkin yhteistyö on usein saman rahoittaja 

hankkeista. Kokonaisvaltainen koordinointi puuttuu ja yli sektorirajojen tapahtuva yhteistyö on 

sattumanvaraista.  

 

Laajasti tarkasteltuna edellä mainituista rahoituslähteistä on tällä EU:n rahoituskauden aikana (2014-

2020) Keski-Suomen hyvinvointitaloutta rahoitettu yli 45 miljoonalla eurolla ja hyvinvointitaloutta on 

osaltaan edistänyt yli 250 hanketta. Tässä erilaisten hankerekistereiden tarkastelussa paljon 

yhtymäkohtia osaamisen kehittämiseen, työllisyyden edistämiseen sekä syrjäytymisen ehkäisyyn. 

http://mmm.fi/maaseutu/manner-suomen-maaseudun-kehittamisohjelma-2014-2020
http://maaseutuvirasto.mobiezine.fi/zine/290/cover
http://www.ely-keskus.fi/documents/10191/9336840/Alueellisen+suunnitelman+rahoitus+muutos.pdf/08e54d3b-deb4-4ace-9f50-e7b9ec33cbb7
https://www.ely-keskus.fi/documents/10191/57206/KES+Maaseutustrategia/0bc7d2bc-1e18-4df5-9fb8-bac0e823deb5
http://valtioneuvosto.fi/hallitusohjelman-toteutus/karkihankkeiden-toimintasuunnitelma
http://valtioneuvosto.fi/hallitusohjelman-toteutus/tyollisyys
http://valtioneuvosto.fi/hallitusohjelman-toteutus/osaaminen
http://valtioneuvosto.fi/hallitusohjelman-toteutus/hyvinvointi
http://valtioneuvosto.fi/hallitusohjelman-toteutus/biotalous
http://valtioneuvosto.fi/hallitusohjelman-toteutus/digitalisaatio
http://stm.fi/rahoitus-ja-avustukset/stea-avustukset
http://minedu.fi/avustukset
http://minedu.fi/avustukset
http://mmm.fi/hevostalouden-edistaminen


 

 
 

6.5 Innovaatiotoiminta 

 

Innovaatiokäsiteitä käytetään varsin yleisesti, jopa väärissä asiayhteyksissä. Useiden asiantuntijoiden 

mukaan käsitteet kärsivät jo muotisanojen maineesta ja esiintyvät yhteyksissä, johon ne eivät kuuluisi 

ja siksi käsite tulisi määritellä aina asiayhteydessään (kts. Pernaa, 2013). Hyvinvointitaloudessa 

innovaatiotoiminnassa olisi syytä ottaa huomioon pitkäaikaiset vaikutukset ihmisiin, yhteiskuntaan, 

talouteen ja ympäristöön. 

 

Innovaatio ei ole idea, aloite, kokeilu, testi, keksintö tai prototyyppi vaan dokumentoitu onnistuminen, 

joka sisältää hyödyllisiä ratkaisuja, tuottaa lisäarvoa käyttäjälleen ja on otettu (laajasti) käyttöön. 

Innovaation tulisi tehdä arjesta esimerkiksi sujuvampaa, helpompaa ja hauskempaa. 

Innovaatiotoimintaan liittyy vahva käyttöönoton ja liiketalouden näkökulma, kehitetystä ratkaisusta ja 

lisäarvosta pitäisi pystyä rakentamaan tuottavaa liiketoimintaa tai muuta toiminnallista hyötyä. 

Innovaatiota on erilaisia ja usein mielenkiintoisimpia ratkaisuja syntyy, kun erilaisia innovaatiolajeja 

yhdistellään (taulukko 9).  

 

Taulukko 9. Erilaisia innovaatiolajeja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innovaatioiden leviämisessä eli diffuusiossa on aina mukana aktiivinen omaksuja, yksilö tai  

organisaatio, jotka hakevat itselleen hyötyä ottamalla käyttöön uusia toimintatapoja tai uutta 

teknologiaa. Innovaation omaksumiseen ja leviämiseen liittyy tiiviisti sosiaalinen ympäristö, millaiset 

arvot ja asenteet valitsevat sekä miten yhteisössä toimitaan uudessa tilanteessa ja millainen on 

organisaatiokulttuuri. 

 

Hyvinvointitaloudessa voidaan innovoida täysin uutta (radikaali innovaatio) tai sitten jalostaa aiempia 

innovaatiota (inkrementaalinen innovaatio). Olennaista on sisäistää kulloinkin innovaatiosta hyötyvä 

taho (ihminen, asiakas, yhteisö) ja ottaa heidät mukaan innovaatioprosessiin. Toisaalta, kuinka ihmisiä 

on motivoitava ja johdettava, että he antavat yhteisönsä hyödyksi omat ideansa ja oivalluksensa?  

 

7. Kansainvälinen vienti  
 

Suomen viennin arvo oli vuonna 2017 59,7 miljardia euroa. Tilastokeskuksen mukaan Suomen 

viennistä eniten viety tuoteryhmä on Koneet ja laitteet, jonka arvo on kahdeksan miljardia euroa. 

Seuraavana on Paperi, kartonki ja pahvi -tuoteryhmä, jonka arvo on runsaat seitsemän miljardia euroa. 

Kolmantena, arvoltaan yli viisi miljardia, on elektroniikkateollisuuden palvelut (ml. Nokian 

patenttisalkku). Pelejä ja ohjelmistoja vietiin yli neljän miljardin euron edestä. Palveluvienti kasvoi 13 

prosenttia vuoden 2017 viimeisellä neljänneksellä ja kuvastaa myös viennin kehittymistä palveluiden 

suuntaan. 

 

 

 

 

tuote- ja palveluinnovaatiot 

teknologiset innovaatiot 

sosiaaliset innovaatiot 

design-innovaatiot 

markkinointi- ja business innovaatiot 

jakeluinnovaatiot 

prosessi- ja kulttuuri-innovaatiot 

strategiainnovaatio 

 

https://peda.net/id/bcba22ece
https://media.sitra.fi/2017/02/27172618/raportti76-2.pdf
http://www.metropolia.fi/fileadmin/user_upload/TK/Julkaisut/pdf/2013_vehkapera_pirila_roivas_Innostu_ja_innovoi_OIVA.pdf
http://lta.lib.aalto.fi/2005/1/lta_2005_01_kty.pdf
https://teknologiainfo.net/sites/teknologiainfo.net/files/documents/pdf/suomalainen_unelma.pdf
http://epublications.uef.fi/pub/urn_nbn_fi_uef-20090040/urn_nbn_fi_uef-20090040.pdf
https://findikaattori.fi/fi/80
http://www.tilastokeskus.fi/til/tpulk/


 

 
 

7.1 Hyvinvointialan kansainvälistyminen 

 

Hyvinvointiteknologian vienti ja hyvinvointilaitteiden sekä terveyspalvelujen kansainvälistyminen ovat 

käynnissä ja perinteisten hyvinvointipalvelujen vienti on vasta aluillaan, vaikka väestön ikääntyminen 

ja palvelutarpeen kasvu ovat globaaleja ilmiöitä. Jyväskylässä liikunnan ja hyvinvoinnin aloilla ollaan 

jo tunnistettu avaintoimijoita. Kansainvälistymisen keskeisimmät ajurit ovat kotimarkkinoiden pienuus 

tai epävarma toimintaympäristö liiketoiminnan kasvun ja kehittymisen turvaamiseksi. Alalla pohditaan 

pärjätäänkö nykyisellään vai pitäisikö miettiä kasvua, mikäli kasvua mietitään pitäisikö pysyä 

kotimaassa vai onko kansainvälistyminen oikea tie. Pysytelläkö itsenäisenä vai liittoutua suuremman 

kanssa, onko liiketoiminnan myynti järkevää, mitä̈ mahdollisuuksia ja uhkia tuleva SoTe-uudistus tuo. 

Kyse on niistä̈ tiedoista, taidoista ja osaamisesta, joilla yritys kykenee tuottamaan tarvittavat palvelut ja 

säilyy elinvoimaisena joko kotimaisilla tai kansainvälisillä markkinoilla. Keskeisimmät esteet 

kansainvälistymiselle ovat asenteet ja tiedonpuute, sekä̈ haluttomuus ottaa suurta taloudellista riskiä. 

Hyvinvointipalveluyritykset ovat usein nuoria ja niiden toiminta on usein muutaman asiakasryhmän tai 

kärkituotteen varassa.  Osa yrittäjistä pohtii kansainvälistymisen olevan mahdollisuus tulevaisuuden 

kasvulle ja kehitykselle. Uusien markkinoiden ja asiakasryhmien uskotaan luovan uusia edellytyksiä 

liiketoiminnalle ja kasvulle.  

 

Hyvinvointiala kansainvälistyy koko ajan, pääomavirta kulkee tällä hetkellä ulkomailta Suomeen päin. 

Keskeinen tekijä kansainvälistymisessä on yrityskohtaisen strategisen toimintamallin luominen, 

yrityksen kansainvälistymisen polku. PK-sektorilla on saatu hyviä kokemuksia Business Model Canvas 

-toimintamallista, jota voidaan käyttää uuden toiminnan ideoinnin, arvioinnin ja suunnittelun 

visuaalisena välineenä. Tehokkaimpia välineitä kansainvälistymiselle ovat koulutukseen ja 

valmennukseen liittyvät yhteistyötä lisäävät toimenpiteet, jalkautuminen yrityksiin, eri toimijoiden 

yhteistyön ja työnjaon kehittäminen. Hyvinvointipalveluyritysten kansainvälistymistä voidaan edistää 

parhaiten eri toimenpiteiden yhteisvaikutusten kautta. 

 

 

 

 

 

 

 

7.2 Koulutusvienti 

 

Jyväskylässä toimii EduCluster Finland Oy, jonka osaamista ja kokemuksia on mahdollista hyödyntää 

myös hyvinvointiosaamisen viennissä. Yrityksen omistajien, Jyväskylän yliopiston, JAMKin ja 

Jyväskylän koulutuskuntayhtymän, tahtotila on suomalaisen koulutusosaamisen kaupallistaminen. 

EduCluster Finland toimii koulutuksen kehittämisen alueilla koulutusjärjestelmäreformeissa, 

koulutuksen ja opetuksen laadun arvioinnissa ja kehittämisessä, ammatillisen kehittämisen ja 

opettajankoulutuksen kentällä sekä työllisyyden tukemisessa ammatillisen ja korkeakoulutuksen kautta. 

Lisäksi yritys tarjoaa lyhytkestoisia asiantuntijaprosesseja erilaisille ryhmille, jotka ovat kiinnostuneita 

esimerkiksi suomalaisesta koulutusjärjestelmästä. EduCluster Finland on saavuttanut merkittävän 

jalansijan Persianlahden alueella ja päänavaukset on tehty Kiinaan yhdessä suomalaisten 

yhteistyökumppaneiden kanssa. EduCluster Finland luo uusia työllistymisen ja kansainvälisen 

asiantuntijuuden vahvistamisen mahdollisuuksia. Yhtiön kansainvälisten liiketoimintojen piirissä 

työskenteli vuonna 2015 kaikkiaan yli 150 henkilöä ja liikevaihto oli vuonna 2017 jo yli 10 miljoonaan 

euroa. 

 

Koulutusvienti on JAMKin toiminnassa tärkeässä roolissa ja kasvaa koko ajan. Koulutusviennissä on 

tehty isoja sopimuksia mm. Argentiinaan, Kiinaan, Kazakstaniin ja Mosambikiin sekä lisäksi on 

kansainvälistä koulutushanketoimintaa mm. Nepaliin, Vietnamiin ja Egyptiin. Koulutusviennissä on 

kyseessä hallitustasoiset ja hyvin laajat rakenteelliset kehittämistoimet sekä tietysti paikallisten 

asiantuntijoiden koulutusohjelmat. 

 

Kilohinnaltaan kallein suomalainen vientituote on Medix Biochemica -yhtiön valmistama 
vasta-aine, jonka laskennallinen kilohinta on yli neljä miljardia euroa. Huomioitavaa on, että 
sellun maailmanmarkkinahinta on noin euron kilo.  
 Lähde: Vienti kasvaa, mutta sen kilohinta laskee (tekniikka & talous 16/2018) 

 

http://www.businessjyvaskyla.fi/karjet/hyvinvointi
http://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/103155/JAMKJULKAISUJA2142015_web.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://educlusterfinland.fi/
https://educlusterfinland.fi/services/
https://www.epressi.com/tiedotteet/koulutus/jamkille-mittava-koulutusvientisopimus-argentiinaan.html
https://www.jamk.fi/fi/Uutiset/Ajankohtaista-JAMKissa/jo-520-tulevaa-kiinalaista-sairaanhoitajaa-on-saanut-jamkin-oppeja/
https://www.epressi.com/tiedotteet/koulutus/jamk-aloittaa-kazakstanissa-hoitotyon-master-tason-tutkintokoulutuksen.html
https://www.jamk.fi/fi/Uutiset/Ajankohtaista-JAMKissa/jamk-mukana-merkittavassa-aiesopimuksessa-200-000-opettajan-jatkokoulutus-mosambikiin/
https://www.medixbiochemica.com/fi/


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradialla on Opetushallituksen kokeilulupa ammatillisten tutkintojen 

myymisestä ja toimintaa jo Kiinassa ja Qatarissa. Kokeilussa hankitaan tietoa siitä, millaisia muutoksia 

ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmään olisi tehtävä, jotta koulutusviennille ei olisi esteitä. 

       

 

8 Keski-Suomen hyvinvointitalouden potentiaalisia kärkiteemoja  
 

Keski-Suomen hyvinvointitalouden kehittämisen ensisijaisena tavoitteena on ylläpitää ja lisätä ihmisten 

hyvinvointia läpi ihmisen elinkaaren. On tärkeätä tiedostaa, että edellä mainittu tavoite ja tavoitteeseen 

johtavat toimenpiteet riippuvat ihmisen elinkaaren vaiheesta. Ihmisen hyvinvointia parantavat 

toimenpiteet sekä ihmisen hyvinvointia heikentävät tapahtumat ja asiat ovat erilaisia esimerkiksi 

koululaiselle ja työssä käyvälle ihmiselle. 

 

Yhtä lailla, Keski-Suomen hyvinvointitalouden kehittämistoimenpiteitä tulisi suunnitella ja toteuttaa 

yksittäisten hankkeiden ja toimenpiteiden sijaan elinkaarimallin mukaan niin, että jokainen 

kehittämistoimenpide tuottaa arvoa yhteisesti sovittuihin tavoitteisiin liittyen. Näin tekemällä kaikki 

kehittämistoimenpiteet ovat linjassa yhteisesti sovittujen tavoitteiden kanssa. 

 

Hyvinvointitalouden kehittämistä tulisi tarkastella myös verkosto- (tai ekosysteemi-) kehittämisen 

toimenpiteenä. Tavoitteena on yksittäisen hyvinvointitoimijan palvelusta tai ratkaisusta saatavan 

lisäarvon tarkastelun lisäksi pyrkiä toisaalla yhdistämään eri toimijoiden tuottamat lisäarvot asiakkaan 

tai loppukäyttäjän tarvetta paremmin palvelevaksi kokonaislisäarvoksi, ja toisaalla tunnistaa 

arvoverkostossa mahdollisesti olevat puutteet niin että edellä mainittua kokonaislisäarvoa voidaan 

kehittää paremmin asiakkaan tai loppukäyttäjän tarvetta tukevaksi.  

 

Keski-Suomen Hyvinvoinnin Osaamiskeskittymä KeHO on tunnistettuna ja toimivana 

verkostotoimijana oleellinen osa Keski-Suomen hyvinvointitalouden toteutusta ja kiihdytystoimintaa. 

 
8.1 Tiedolla johtamisen edelläkävijäksi  

Tarve hyvinvointi- ja terveysjärjestelmien uudistamiselle on maailmanlaajuinen pirullinen ongelma. 

Haluamme toimia edelläkävijänä ja luoda kansainvälisesti tunnetun, Suomen hyvinvointiosaamisen 

tutkimuslaboratoriona toimivan kehittämismaakunnan, jonka ekosysteemi tuottaa uutta tietoa, 

käytäntöjä ja toimintamalleja yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan hyvinvoinnin ja elinvoiman 

lisäämiseksi. Korkeakoulut tekevät yliopiston johdolla merkittävää perustutkimusta ja tutkittuun tietoon 

pohjaten on tarkoituksenmukaista kehittää uusia palveluita ja ratkaisuja. Jyväskylän alueella toimii 

Suomen vahvin SOTE-IT:n ekosysteemi sekä siihen liittyvä alan tutkimus-, kehittämis- ja 

koulutuskokonaisuus (IBM Watson). Keski-Suomessa toimii myös ainutlaatuinen, terveiden 

kansalaisten bionäytteitä kokoava biopankki. Sen lisäksi ja tueksi on koottavissa valtava julkisen 

sektorin tarpeisiin kerättävän indikaattoridatan, tutkimustiedon sekä ihmisten itse itsestään keräämän 

datan tietomäärä uudenlaiseksi ”fenopankiksi”. Kun biopankki mahdollistaa sairauksien yksilötason 

prevention ja hoidon kehittämisen, fenopankki yhdistäisi tähän kokonaishyvinvoinnin ylläpidon 

yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan tason toimenpitein. Uudet toimintamallit tiedolla johtamisen 

kehittämiseksi edesauttaisivat kohdennettuja toimenpiteitä ja nostaisivat myös osaamisliiketoiminnan 

JAMK on kehittänyt vuodesta 2012 alkaen Kazakstanin ammatillista opettajankoulutusta sekä 

uudistanut maan hoitotyön korkeakoulutusta Kazakstanin ministeriöiden strategisena 

kumppanina mm. Maailman Pankin ja Unicefin rahoittamana. Erasmus+ hankerahoituksen 

turvin JAMK tukee terveydenhoitojärjestelmän uudistusta kehittämällä hoitotyön johtamis- ja 

koulutusjärjestelmää ja vahvistamalla korkeakoulu-työelämäyhteistyötä. Lisäksi JAMK on 

toteuttanut vuodesta 2017 alkaen suomalaiseen tutkintoon johtavaa hoitotyön Master-tason 

koulutusta yhdessä kazakstanilaisen yliopiston kanssa. 

 

https://www.gradia.fi/suomalainen-ammatillinen-koulutus-kiinnostaa-kiinassa-ensimmaiset-opiskelijat-saivat
http://www.ammatillinenkoulutusvienti.fi/gradia-myonsi-ensimmaiset-suomalaiset-tutkintotodistukset-qatarissa/
http://www.kehofinland.fi/


 

 
 

uudelle tasolle. Lisäksi toimintamalli mahdollistaisi yksilön oman terveysseurannan sekä siihen 

liitettävien palvelujen kehittämisen uudella tavalla.  

8.2 Osaamisen viennistä kasvua hyvinvointitalouteen  

Osaamisen vienti on liiketoimintaa, joka perustuu korkeatasoiseen osaamiseen ja asiakaslähtöisiin 

palveluihin. Jatkossa tulisi siirtyä enemmän koulutusviennistä kokonaisvaltaiseen 

osaamisliiketoimintaan. Opetus- ja kulttuuriministeriön raportin (2016) mukaan siihen kuuluu kaikki 

koulutukseen, koulutusjärjestelmään tai osaamisen siirtoon pohjautuva liiketoiminta, jossa muotoillusta 

tuotteesta tai palvelusta ulkomainen taho maksaa.  

Menestyksekäs toimiminen vientimarkkinoilla edellyttää yritysten, korkeakoulujen ja oppilaitosten 

yhteistyön vahvistamista. Käytännössä se tarkoittaa henkilöstön osaamisen vahvistamista ja 

hyödyntämistä osana hyvinvointialan yritysten kanssa tehtävää kansainvälistä vientityötä. 

Keskisuomalainen vahva ja monialainen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen asiantuntijuus on sekä 

kansallinen että kansainvälinen vetovoimatekijä. 

Kansainvälisesti merkittävien koulutus- ja osaamisen vientihankkeiden onnistuminen edellyttää 

muutamia riittävän suuria veturiyrityksiä, joiden avulla voidaan myydä isoja hankekokonaisuuksia. 

Tämän tyyppiseen toimintaan voidaan hyvin kytkeä korkeakoulujen osaamisen ja tutkintojen myyntiä. 

Jyväskylässä toimii jo menestyksekkäästi EduCluster Finland, jonka osaamista ja kokemuksia on 

mahdollista hyödyntää myös hyvinvointiosaamisen viennissä. Lisäksi voisi pohtia, kuinka maakunnasta 

voisi myydä toimiviksi ja kustannustehokkaaksi havaittuja terveydenhuollon palvelumalleja (esim. 

terveyden edistäminen, kotihoito) ulkomaille.  

Tavoitteena on vahvistaa hyvinvointialan kansainvälistä osaamisliiketoimintaa kehittämällä ja 

tiivistämällä jo tällä hetkellä kansainvälisesti toimivien oppilaitosten kumppanuutta ja yhteisiä 

strategioita. Lisäksi tarvitaan verkostoitumista, kumppanuuksia ja yhteistä palvelutarjontaa muiden 

keskisuomalaisten ja kotimaisten toimijoiden (yritykset, korkeakoulut, julkinen sektori) kanssa 

valituilla kohdemarkkinoilla/-mailla. Samoin yhteistyötä terveys- ja hyvinvointiteknologiayritysten ja 

koulutusvientiyritysten kesken tulisi lisätä jatkossa. 

8.3 Simulaatio, testbed ja hyvinvointiliiketoiminnan kehittäminen 

Hyvinvointialan ja -talouden ilveksenloikan mahdollistaa kehittyvä tietotekniikka, joka luo uusia 

mahdollisuuksia erilaisille hyvinvointipalveluille ja tuotteille. Keski-Suomessa on monipuolisen 

KeHO-osaamisverkoston, useiden monipuolisten tulevaisuuden kaupunkikehitysalustojen (Kukkula, 

Hippos, Kangas), sekä upean luontoympäristön (Peurunka, Piispala) ansiosta mahdollisuudet kehittää 

kokonaisvaltainen valikoima alustoja, joita voidaan tarjota yrityksille ja palvelutuottajille eri tyyppisten 

hyvinvointi-innovaatioiden testaamiseen monenlaisissa kohderyhmissä ja toimintaympäristöissä 

(koulu, sairaala, koti, luonto). Tämän toiminnan tukena voivat toimia eri alojen opiskelijat, jotka 

samalla saavat käytännön kosketuksen tulevaisuuden hyvinvointityöhön ja työelämään. Näin myös 

kehitämme suomalaiseen hyvinvointiosaamiseen pohjaavia kansainvälisesti kiinnostavia innovaatioita 

ja liiketoimintaa.  

8.4 Etäkuntoutus ja etähoito hyvinvointitalouden kehitysalustana 

Kuntoutuksen kehittäminen on yksi merkittävimmistä tekijöistä sote-palvelujen kustannusvaikutusten 

kurissa pysymisen sekä yritysten sairaskulujen näkökulmasta.  Kuntoutuksen lähitulevaisuuden 

haasteita ovat mm. kuntoutuspalvelujen oikea-aikainen saatavuus sekä niiden innovatiivinen 

kehittäminen tavoitteena välttää pitkät sairaslomat ja ennenaikainen eläköityminen sekä mahdollistaa 

ikääntyvän väestön kotona asuminen.  

Sähköiset etäkuntoutus ja -hoitomenetelmät sote-palveluissa parantavat asuinpaikasta ja 

palveluntarjoajasta riippumatonta mahdollisuutta saada uudentyyppisiä palveluja, omahoitoa ja ne 

ennaltaehkäisevät hyvinvointiongelmia (STM 2015). 

https://minedu.fi/julkaisu?pubid=URN:ISBN:978-952-263-394-1
https://stm.fi/julkaisu?pubid=URN:ISBN:978-952-00-3548-8


 

 
 

Etäpalvelut ovat tehokas tapa tuottaa palveluita ja se luo mahdollisuuksia alan yrityksille. Samalla on 

kuitenkin varmistettava palveluiden turvallisuus ja yksityisyys. Sähköinen palvelu antaa yritykselle 

mahdollisuuden saavuttaa laaja asiakasryhmä uudistuvassa sote-kentässä. 

Kelan raportin mukaan etämenetelmien käyttöä on lisättävä ja sen soveltamista on laajennettava eri 

asiakkaille tai asiakastilanteiseen. Lisäksi etämenetelmien toteutukseen tulee hankkia asianmukaisia 

välineitä, ratkaisuja, lisätä ammattilaisten osaamista sekä eri toimijoiden välistä yhteistyötä. 

8.5 Digitalisaatio ja robotit terveys- ja hyvinvointipalveluissa 

Digitalisaatio ja palvelujen digitalisoiminen on yksi hallituskauden 2015–2019 keskeisistä tavoitteista. 

Digitaaliset ratkaisut tukevat tulevaisuudessa yksilön arjessa suoriutumista. Tavoitteena on, että julkiset 

palvelut rakennetaan käyttäjälähtöisiksi ja ensisijaisesti digitaalisiksi toimintatapoja uudistamalla ja 

edistämällä älykkäiden ratkaisujen ja teknologian integroitumista arkeen. Hyvinvointialan 

toimintaympäristössä kehitetään uusia palveluja ja liiketoimintamalleille. Digitalisaatio sote-

uudistuksen keskeisenä välineenä mahdollistaa palveluiden uudenlaisen tuottamisen ja samalla 

prosessien tehostamisen. Digitalisaatio mahdollistamaan turvateknologian ja hyvinvointiteknologian 

kehittymisen siten, että ne tulevat jatkossa toimimaan nykyistä laajemmin itsenäisen suoriutumisen ja 

kotona asumisen tukena. 

Robotisaatio vaikuttamaan vahvasti sosiaali- ja terveys sekä hyvinvointialaan ja sen palveluihin. 

Terveysalan robotit voivat liittyä logistiikkaan, kuljettamiseen, diagnostiikkaan, kirurgiaan, 

etäläsnäoloon ja vuorovaikutukseen tai kuntoutukseen. Ohjelmistorobotiikan, keinoälyn, big datan ja 

virtuaalitodellisuuden yhdistäminen terveysalan robotisaatioon antaa merkittävän mahdollisuuden 

liittyen robottien sovellettavuuteen sekä sitä kautta yritysten tuottavuuteen ja sote-palveluihin. Fyysisiä 

robotteja voidaan hyödyntää kotihoidossa ja ikääntyneiden tukemisessa sekä asumispalveluissa. 

Teknologian integroimisessa palveluihin nähdään huomattavaa liiketoiminnan kasvun potentiaalia 

yrityksille. Keskeistä on, että kokonaisuutta vahvistetaan yhteiskehittämisen periaatteella. Koulutus ja 

tutkimustoiminta integroidaan toimivaan yritysyhteistyöhön. Lisäksi julkisella sektorilla on oltava 

vahva osallistujan ja kehittäjän rooli robotisaatioekosysteemien rakentamisessa. Robotiikan alueella 

rajapinnat on uusi suunta mitä olisi tärkeä tavoitella. Robotit töihin raportissa todetaan, että Robotiikkaa 

ja automatiikkaa käyttämällä voitaisiin tehdä ainakin 20 prosenttia sairaaloiden sairaanhoitajien ja 

vanhusten pitkäaikaishoidon lähihoitajien työtehtävistä. 

 8.6 Keski-Suomi Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen huippumaakunta  

WHO:n kestävän kehityksen tavoitteet ja terveys kaikissa politiikkaohjelmissa teema nostaa vahvasti 

keskiöön kaikkien väestöryhmien terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen systemaattisen vahvistamisen. 

Tämä edellyttää paikallishallinnon, yksityisen ja julkisen sektorin ja kansalaisten osallistumista. 

Terveellinen elämä ja hyvinvointi kaikenikäiselle edellyttää tutkimusta ja kehittämistoimintaa sekä 

koulutusta, mikä tukee näiden tavoitteiden toteutumista. Kestävän kehityksen mukaisessa toiminnassa 

ja päätöksenteossa yhdistyy talous, ihminen ja ympäristö. 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen (HYTE) on jatkossakin keskeinen osa kunnan toimintaa ja 

strategiaa. Tulevaisuudessa kuntalaisten oma aktiivisuus ja osallisuuden mahdollisuus terveyden ja 

hyvinvoinnin edistämisessä on olennaista. THL:n Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen keinoja -

raportissa todetaan suoraan, että sote- ja maakuntauudistuksen myötä kunnilla on mahdollisuus 

profiloitua hyvinvointikunniksi. Lisäksi maakunnilla on jatkossa tehtävä ja vastuu aluetason 

hyvinvointityön johtamisessa ja koordinaatiossa. KeHO-verkosto on tästä koordinaatiotyöstä jo 

koeteltu esimerkki. 

HYTE-toiminnassa vahvistuvia suuntauksia edellä mainitun THL:n raportin mukaan ovat 

käyttäytymisen muutoksen teorioiden hyödyntäminen, yhteiskunnallisen markkinoinnin menetelmät 

sekä palvelumuotoilu. Näin ollen palveluiden kehittämisen osalta näissä kaikissa on tavoitteena 

ymmärtää asiakastarpeita ja käyttäytymisen muutokseen vaikuttavia tekijöitä, jotka lisäävät eri 

http://www.kela.fi/documents/10180/0/Et%C3%A4kuntoutus/4a50ddb8-560c-47b4-94ed-09561f6981df
https://www.eva.fi/wp-content/uploads/2016/09/Robotit-t%C3%B6ihin.pdf
https://www.eva.fi/wp-content/uploads/2016/09/Robotit-t%C3%B6ihin.pdf
http://www.who.int/social_determinants/publications/progressing-sdg-case-studies-2017.pdf
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/132086/URN_ISBN_978-952-302-840-1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/132086/URN_ISBN_978-952-302-840-1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/132086/URN_ISBN_978-952-302-840-1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/132086/URN_ISBN_978-952-302-840-1.pdf?sequence=1&isAllowed=y


 

 
 

palveluntuottajien roolia hyvinvointitalouden palveluprosesseissa. Uudenlainen toimintapa vaatii 

asiakkaiden osallistamista palveluiden ja toimintatapojen kehittämiseen. 

Todennäköisesti jatkossa vahvistuu myös järjestöjen ja koulutusorganisaatioiden rooli hyvinvoinnin ja 

terveyden edistämiseen liittyvien toimintamallien kehittämisessä ja toteuttamisessa. Toiminta on 

perustuttava hyviin käytänteisiin ja tutkittuun tietoon. THL:n raportin mukaan tulevaisuudessa on 

lisättävä kuntien, maakunnan, järjestöjen, yritysten ja oppilaitosten yhteistyötä, jotta kuntalaisen 

hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen toteutuu vaikuttavasti. Palveluiden uudistaminen luo 

mahdollisuuden uudenlaisen yritystoiminnan kasvattamiselle asiakasrajapinnassa. 

 

8.7 Keski-Suomi eksklusiivisena hyvinvointimatkailukohteena  

Matkailu on Suomen viidenneksi suurin vientiala työllistäen 140 000 ihmistä, mukana 28 000 yritystä. 

Suomessa on vuosittain 20 miljoonaa yöpymistä, joista kahdeksan miljoonaa on ulkomaalisten 

yöpymisiä.  Suomalainen monipuolinen luonto, puhdas ilma, raikkaat vedet ja turvallinen yhteiskunta 

sekä omalaatuinen kulttuuri ovat tekijöitä jotka vaikuttavat matkailijoiden päätöksentekoon. 

 

Keski-Suomi on luontonsa puolesta Suomi pienoiskoossa. Kohteiden ja palveluiden kokoamisella 

yhteen, kohderyhmien tarpeen huomioiden, voimme lisätä matkailijoiden kiinnostusta ja viipymää 

alueellamme. Keski-Suomella on nyt todellinen mahdollisuus myös profiloitua hyvinvointimatkailun 

edelläkävijäksi. 

 

https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/132086/URN_ISBN_978-952-302-840-1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/132086/URN_ISBN_978-952-302-840-1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.visitfinland.fi/tutkimukset-ja-tilastot/matkailun-taloudelliset-vaikutukset/
https://www.visitfinland.com/nature/
https://www.stat.fi/ajk/satavuotiassuomi/suomimaailmankarjessa_en.html
http://www.visitfinland.fi/tuoteteemat-ja-tyokalut/tuoteteemat/kulttuurimatkailu-culture-finland/

