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Keski-Suomen hyvinvointialue

• Asukasmäärä 275 000 (11/2020)

• Talous – noin 1000M€ vuodessa *

• Henkilöstö – noin 9500 henkilötyövuotta
• Kunnista ja yhteistoiminta-alueilta 5 900 htv

• Sairaanhoitopiiristä 3300 htv

• Pelastuslaitokselta 335

* Hyvinvointialueiden laskennallinen rahoitus sote-tehtävissä 

VM/KAO 8.12.2020 [laskelmat päivitetty 30.4.2021]



1.7.2021



Sotevalmistelun 
rakenne

•Väliaikainen valmistelutoimielin (VATE)

• Perustettu kesällä 2021

•Vastuussa hyvinvointialueen käynnistymisestä

• Keskeinen päätöksentekijä aluevaltuustojen aloittamiseen 
saakka

• Soteuudistuksen hankkeet

• Tulevaisuuden sotekeskus

• Rakenneuudistusta tukeva alueellinen valmistelu

• Käynnistynyt kesällä 2020

• Kuntien tukeminen

• Vaten tukeminen



Väliaikainen 
valmistelutoimielin
Keski-Suomi

VÄLIAIKAINEN VALMISTELUTOIMIELIN KESKI-SUOMI
• Keski-Suomen kuntakokous 3.6.2021 vaten kokoonpanosta sopiminen
• Väliaikaisen valmistelutoimielimen kokoonpano (suluissa henkilökohtaiset varajäsenet): 

• Porrasmaa Jari, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri (Leikkola Päivi, shp), Koponen Tiina, Hankasalmi (Oksanen Simo, Muurame), Koivisto Tuija, 
Keuruu (Laurila Marja, Wiitaunioni), Kallimo Kati, Jyväskylä (Ahoniemi Mirja, Laukaa), Mensala Ville, pelastustoimi (Nurminen Pauli, 
pelastustoimi), Suntioinen Aija, shp (Leppä Lasse, Jyväskylä), Mäenpää Pauliina, shp (Okkeri Kaisa, Jyväskylä), Hallberg Riitta, Saarikka
(Aarnio Eeva, shp), Kinnunen Juha, shp (Lundgren-Laine Heljä, shp), Lukkarinen Keijo, Äänekoski (Tuukkanen Johanna, Jyväskylä), Nykänen 
Jouko, Uurainen (Palonen Unto, Jämsä) ja Helaste Hanna, Jämsä (Mäkinen Matti, Hankasalmi).

• Valmistelutoimielimen puheenjohtaja Kati Kallimo. Puheenjohtaja toimii vastuuvalmistelijana Keski-Suomessa. Ensimmäinen 
varapuheenjohtaja on Hanna Helaste, toinen varapuheenjohtaja Tuija Koivisto ja kolmas varapuheenjohtaja Juha Kinnunen

• Sairaanhoitopiirin hallituksen kokous 1.7.2021, teki asettamispäätöksen

• Vaten järjestäytymiskokous 5.7.2021
• Keski-Suomen Hyvinvointialueen y-tunnus on saatu ja näin alue perustettu

• Vaten 2. kokous pidettiin 12.8.2021, seuraava kokous 16.9.2021

• Vaten työkokouksia viikoittain elokuun ajan, jatkossa tarpeen mukaan 
(myös laajennettuja työkokouksia; jäsenet ja varajäsenet)

• Valmisteluvastuulliset nimeävät jaostoja 12.8 jälkeen



Laki 
sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen 
toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta

• 10 § Väliaikaisen valmistelutoimielimen tehtävät ja toimivalta

• Väliaikainen valmistelutoimielin johtaa hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmistelua ja käyttää 
sitä koskevaa päätösvaltaa sekä vastaa tehtäviinsä liittyvästä puhevallan käyttämisestä aluevaltuuston toimikauden 
alkuun asti. Valmistelutoimielin voi asettaa keskuudestaan jaostoja hoitamaan erikseen määrättyjä tehtäviä ja siirtää 
näitä tehtäviä koskevaa päätösvaltaa jaostolle.

• Valmistelutoimielimen tehtävänä on yhteistyössä niiden viranomaisten kanssa, joista tehtäviä ja niitä hoitavaa 
henkilöstöä siirtyy hyvinvointialueelle:

1) selvittää hyvinvointialueille siirtyvä henkilöstö ja valmistella aluevaltuustolle ehdotukset 
henkilöstön siirtosuunnitelmaksi ja -sopimuksiksi;

2) osallistua hyvinvointialueelle siirtyvän irtaimen ja kiinteän omaisuuden selvittämiseen;

3) osallistua hyvinvointialueelle siirtyvien sopimusten ja näitä koskevien oikeuksien ja 
velvollisuuksien selvittämiseen;

4) osallistua hyvinvointialueelle siirtyvien hallinto- ja palvelutehtävien hoitamista tukevien tieto- ja 
viestintäteknisten järjestelmien ja ratkaisujen selvittämiseen;

5) valmistella hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon järjestämistä sekä tilintarkastajan valintaa;

6) päättää hyvinvointialueen vuosien 2021 ja 2022 talousarviosta;

7) osallistua ensimmäisten aluevaalien järjestämiseen;

8) valmistella muut hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämiseen välittömästi liittyvät asiat



JUHA K ja KATI K JUHA K ja KATI K TUIJA KOIVISTO HANNA HELASTE JARI PORRASMAA



Syksyn 2021 aikana

• VATE:n ja hankkeiden yhteiset järjestöfoorumit

• n. kerran kuukaudessa

• Ajankohtaiset valmistelusta

• Toivottuja aiheita, vastauksia kysymyksiin

• Järjestöyhteistyö- ja osallisuusmallien työpajat

• Osallisuuden ja järjetöyhteistyön mallien jatkotyöstäminen

•Työpajapainotteisia

• Osallisuusfoorumi

• Marraskuussa



Järjestöyhteistyö Keski-Suomessa

Toistuvat rutiinit Yhteistyörakenteet
Yhteistyö ja 

yhdessä 
kehittäminen



Tavoitteena

•Yhtenäisempi toimintakulttuuri

•Asukkaiden mahdollisuudet osallistua palveluiden
kehittämiseen paranee

•Sote-palveluita tuottavien ja järjestävien organisaatioiden 
ymmärrys osallisuudesta ja kyky kehittää
asiakasosallisuutta sotepalveluissa lisääntyy

•Rinnalla kehitetään järjestöyhteistyön mallia



Toistuvat rutiinit

• Säännöllinen järjestöfoorumi kokoaa
yhteen järjestöt, luottamushenkilöt ja
viranhaltijat

Järjestöfoorumi

• Järjestöt ovat mukana
hyvinvointisuunnitelman ja –
kertomuksen valmistelussa ja 
analysoimisessa

Hyvinvointityö

• Avustuksia on säännöllisesti ja
ennakoitavasti haettavissa

Avustukset

• Järjestöt huomioidaan 
talousarvioprosessissa ja 
talousarvion toiminnallisissa 
tavoitteissa

Talousarvio

Toistuvat
rutiinit

Yhteistyö-
rakenteet

Yhteistyö ja yh
dessä kehittä

minen



Yhteistyön rakenteet

• Nimetty Järjestöyhdyshenkilö (tai -
henkilöt) toimii linkkinä järjestöjen ja
hallinnon välillä

Järjestöyhdyshenkilö

• Vanhusneuvosto, vammaisneuvosto ja
nuorisovaltuusto ovat aktiivinen osa
palveluiden kehittämistä ja niiden
toimintaan varataan tarvittavat resurssit

Lakisääteiset toimielimet

• Järjestöjä kuullaan strategiaa ja muita 
toimintaa ohjaavia asiakirjoja 
valmisteltaessa

Toimintaa ohjaavat asiakirjat

• Järjestöjen ja seurojen toimintaan on 
saatavilla edullisia tai maksuttomia
tiloja

Tilat

Toistuvat
rutiinit

Yhteistyö-
rakenteet

Yhteistyö ja yh
dessä kehittä

minen



Yhteistyö ja yhdessä kehittäminen

• Kunta-, toimiala- tai 
yksikkökohtaiset yhteistyön 
pelisäännöt raamittavat yhteistyön

Pelisäännöt

• Molemminpuolisella 
viestintäyhteistyöllä autetaan 
asukkaita löytämään oikea palvelu

Viestintä

• Järjestöjen tarjoamat tieto-, ja
neuvontapalvelut sekä muu toiminta 
(esimerkiksi ryhmät) huomioidaan 
osana palvelukokonaisuutta.

Osa palvelukokonaisuutta

• Palvelupolkujen mallintamisessa ja
kehittämisessä hyödynnetään
järjestöjen asiantuntemusta

Palvelupolkujen kehittäminen

Toistuvat
rutiinit

Yhteistyö-
rakenteet

Yhteistyö ja yh
dessä kehittä

minen


