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Keski-Suomen nykyiset perustason sote-palveluiden järjestäjät: yhteensä 25 
organisaatiota (8 terveydenhuollon ja 17 sosiaalihuollon palveluiden järjestäjää) sekä 
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri (Jämsä) ja Keski-Suomen 
pelastuslaitos



Keski-Suomen hyvinvointialue

Keski-Suomen hyvinvointialue muodostuu 
Keski-Suomen maakunnan 22 kunnasta.

• Asukasmäärä: 273 000 (10/2021)

• Talous: noin 1 000 milj. € / vuosi 

• Henkilöstö: noin 10 000 henkilötyövuotta 
(htv)

• Kunnat ja yhteistoiminta-alueet: 5 900 htv

• Keski-Suomen sairaanhoitopiiri 3 300 htv

• Keski-Suomen pelastuslaitos 335 htv
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Valmistelussa menossa
• Taloustiedon kerääminen

• Tilatietojen kerääminen

• Henkilöstötiedon kerääminen

• Tukipalveluselvitys

• Sopimustiedon kerääminen; lähtökohtaisesti sopimukset siirtyvät 
luovuttavalta organisaatiolta hyvinvointialueelle

• Nykyisten sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämis- ja tuottamistapojen 
selvitys

• Toimielin- ja konsernirakenne –

• Jatkovalmistelun turvaaminen –

• Vaalit



Keski-Suomen hyvinvointialueen 
valmistelurakenne, syksy 2021

Sote-palveluiden jaosto
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Hyvinvointialue ja järjestöyhteistyö 1/2

Sote-uudistukseen liittyvä lainsäädäntö asettaa 
hyvinvointialueelle lukuisia velvoitteita yhteistyöhön. 
Hyvinvointialueen tulee mm.

• ottaa järjestöt mukaan palvelujen käyttäjälähtöiseen 
kehittämiseen,

• huomioida järjestöjen tarjoama yleishyödyllinen toiminta ja 
palvelut osana palveluketjuja tai -kokonaisuuksia sekä

• ottaa järjestöjen yleishyödyllinen toiminta ja vertaistuki 
huomioon hyvinvointialueen strategiassa ja palveluiden 
suunnittelussa.

Lisäksi hyvinvointialueen tulee

• neuvotella järjestöjen kanssa hyvinvointia koskevista 
tavoitteista, toimenpiteistä, yhteistyöstä ja seurannasta

• ottaa järjestöjen toiminta osaksi hyvinvointikertomusta ja -
suunnitelmaa

• ottaa järjestöt mukaan hyvinvointisuunnitelman laatimiseen 
ja hyvinvointikertomuksen arviointiin.



Hyvinvointialue ja järjestöyhteistyö 2/2

VATE:n ja hankkeiden 
yhteiset järjestöfoorumit

• n. kerran 
kuukaudessa, 
ajankohtaiset 
valmistelusta

• Toivottuja aiheita, 
vastauksia 
kysymyksiin

• 23.9., 28.10., 25.11. 
klo 15-17

Järjestöyhteistyö- ja 
osallisuusmallien 

työpajat

• 30.9. klo 14-16 
osallisuus

• 12.10. klo 14-16 
järjestöyhteistyö

• 26.10. klo 17-19  
osallisuus & 
järjestöyhteistyö

Osallisuusfoorumi

• Marraskuussa, pvm 
vielä avoin



Yhteistyötä tehdään
• Yrittäjäfoorumeissa

• Järjestöfoorumeissa

• Kumppanuuspöydässä

• YrHyvaKs –hanke
• Tavoitteena on tuoda yksityistenpalveluntuottajien näkökulmaa 

Keski‐Suomen Hyvinvointialueen kehitystyöhön palvelurakenteita 
suunnitteleville ryhmille

• Tavoitteena on turvata mahdollisimman monen yksityisen 
palveluntuottajan toiminta‐mahdollisuudet Keski‐Suomessa



Tulsote täydennyshakemuksen kirjaukset syksy 2021

• Järjestöjen kanssa 
• vuoropuhelua hankkeiden koordinoimissa järjestö- ja 

osallisuusfoorumeissa
• Keski-Suomen järjestöjen kanssa yhteistyötä jatketaan 

kumppanuuspöydän välityksellä 
• yhteistyötä mm. palvelu- ja hoitoketjujen laatimisessa, jotta järjestöjen 

rooli tunnistetaan ja kirjataan kattavasti osaksi yhteisiä suunnitelmia
• asiakaslähtöisessä kehittämistyössä, jotta saadaan palvelunkäyttäjien 

ääni laajasti mukaan kehittämistyöhön. 



Millaiset yhteistyö- yhdessä tekemisen -
rakenteet ja toimintamallit tulevan 

hyvinvointialueen kanssa

Keskustelua ja evästystä



Hyvinvoinnin edistämisessä ja osana palveluja
• Miten saavutetaan uudistukseen kirjatut tavoitteet?
• Eri toimijoiden rooli? 

• Väestön oma rooli
• Kuntatoimijat
• Järjestötoimijat
• Yritystoimijat
• Hyvinvointialue toimijana

• Mitä on käytännössä, miten sanoitetaan? 
• Mikä muuttuu suhteessa nykyisiin toimintamalleihin ja yhteistyörakenteisiin teidän näkökulmasta?
• Mikä huolestuttaa? 
• Mitä uusia mahdollisuuksia nähdään? 
• Millainen olisi toiveiden mukainen yhdessä tekemisen malli – ja vaatiiko jotain rakennetta?

• Hyvinvoinnin sanoittaminen ja moninaisuus
• Huoli kunkin ”tahon” äänen kuulumisesta 

• Tarkoittaako että ei ole olemassa, jos ei ole mainittu?



Hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen aluemalli ja 
toimijuudet (Ninan ”kaavio”)?



Järjestöneuvosto tai järjestöjen ja hyvinvointialueen
kumppanuuspöytä
• Mukailtu edellisen sote:n aikaisen ja jo toiminnassa olevan järjestöjen ja maakunnan kumppanuuspöydän

rakenteen pohjalta.

• Kokonaisuus sisältää:
• Hyvinvointialueen järjestöfoorumi (2krt / vuosi) (osa järjestöyhteistyön toimintamallia)

• Kokoaa yhteen järjestöt, viranhaltijat sekä luottamushenkilöt.
• Avoin keskustelufoorumi hyvinvointialueen ja järjestöjen toimintaan liittyvistä asioista
• Sisältö kootaan yhteistyössä järjestöjen kanssa
• Koko hyvinvointialueen yhteisten foorumeiden välissä pienempiä teemoitettuja tai alueellisia

foorumeita tarpeen mukaan

• Järjestöneuvosto tai kumppanuuspöytä (2v kausi)
• Edustuksellinen järjestöjen näkökulmia hyvinvointialueen kehittämistyöhön tuova toimija
• Järjestöt valitsevat keskuudestaan kumppanuuspöydän edustajat siten eri teemaisilla järjestöillä on 

omat edustajansa

• Esimerkiksi mielenterveysjärjestöt, omaisjärjestöt, eläkeläisjärjestöt, päihdejärjestöt ja niin
edelleen

• Edustajat toimivat oman toimialansa järjestöjen ja kumppanuuspöydän sekä
hyvinvointialueen välillä



Järjestöjen ja
hyvinvointialueen
kumppanuuspöytä tai 
järjestöneuvosto

• Toimii lausunnon antajana
hyvinvointialueen päätöksenteossa

• Valitsee keskuudestaan puheenjohtajan

• Voi perustaa erillisiä teemoitettuja 
työryhmiä joihin voi nimetä jäseniä myös
kumppanuuspöydän ulkopuolelta

• Hyvinvointialue vastaa
ryhmän asianhallinnasta hyvinvointialuet
ta koskevien teemojen osalta, ryhmä voi
halutessaan työstää myös muita teemoja.

• Kokoonpano

• Varsinaiset jäsenet:
• Järjestöt valitsevat keskuudestaan kum

ppanuuspöydän edustajat siten eri tee
maisilla järjestöillä on omat edustajansa
. (vrt. Nykyisen kumppanuuspöydän 
jäsenet)

•Muut osallistujat

• Maakuntaliiton nimeämä edustaja

• Aluevaltuuston nimemät edustajat
• 1 per lautakunta + hallituksen

• Hyvinvointialueen nimeämä edustaja (3)
• So, Te ja Pela

•Toimikausi 2 vuotta



Kiitos

#hyvaks
#hyvinvointialueks
#hyväarkikaikille


