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Monesta hyvästä yhdeksi parhaista!

22 eri organisaatiota yhdistyy 

1.1.2023 Keski-Suomen hyvinvointialueeksi

- Mittava fuusio ja monet toimintakulttuurit

- 1 mrd budjetti

- 11 500 työntekijää

- 270 000 asukasta

Yhteistyöalue Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon 

ja Etelä-Savon kanssa: sosiaali, terveys ja 

pelastus; mm. tki-toiminta ja vaativimmat 

palvelut

Pohjanmaa-> Läntiseen ja Etelä

-Pohjanmaa Pirkanmaan yhteistyöalueeseen 



Ihmisen hyvän elämän ja arjen 
tukipalvelut

Sosiaali- ja 

terveyspalvelut 

sekä tuki

Pelastuspalvelut

Hyvinvoinnin ja 

terveyden edistäminen

Sujuva arki

Hyvä elämä

Lapset-

nuoret

Työ

ikäiset

Ikäänty

neet

Ihmisoikeussopimukset, 

perustuslaki, lainsäädäntö

Kunnat:

työllisyys, koulutus, 

kulttuuri, liikunta , 

tekninen toimi, 

asuminen

Järjestöt 

Seurakunnat

Yritykset

Valtion 

viranomaiset

Sosiaalinen, 

taloudellinen ja 

ekologinen 

kestävyys

Muuttuvat 

tarpeet ja 

vaatimukset

Kuka määrittee

mikä on hyvä ja 

mikä riittää?

KansavaltaisuusIhmissuhteet  

yhteisöt, perheet

Työterveyshuolto

KELAn kuntoutus

lääkkeet, matkat

Sosiaali

turva



Aluehallitus johtaa 
hyvinvointialueen 
toimintaa, 
hallintoa ja 
taloutta 

• Keski-Suomen 
aluevaltuuston 1 4.6  

hyväksymän
hyvinvointialue-

strategian
mukaisesti 



Miksi olemme olemassa?    Mitä tavoitellaan?
• Visio 2030 

• Keskisuomalaisten kokemus 
hyvinvoinnista, terveydestä ja 

turvallisuudesta on maan kärkeä. 
• Hyvinvointialue on vetovoimainen 

asukkaille, henkilöstölle ja yrityksille

• Missio.
• Edistämme hyvinvointia, 

terveyttä ja turvallisuutta 
Keski-Suomessa 

vaikuttavasti ja laajalla 
yhteistyöllä

ARVOT

Ihmislähtöisyys – yhdenvertaisuus - kohtaaminen

Avoimuus ja yhdessä olemme enemmän

Sosiaalinen, taloudellinen ja ekologinen kestävyys – vastuullisuus ja luotettavuus, tietoon perustuvuus



Hyvinvointi- ja 
terveyserojen 
kaventaminen

• Pienituloisemmat, vähemmän koulutetut 
sekä heikossa työmarkkina-asemassa 
olevat ihmiset 
• kuolevat aiemmin ja sairastavat 

enemmän kuin hyvin koulutetut ja 
hyvätuloiset ja vakaassa 
työmarkkina-asemassa olevat

• Keski-Suomi on tässä Suomen 
keskitasoa mutta meilläkin erot näkyvät 
alueen sisällä

• Pohjoisessa kansantauti-indeksi 
”punaisimmalla”

• Sairastavuus ja erot ovat vähentyneet 
jos verrataan vuoteen 2018



Ihmislähtöisyys 
• Teemme hyvän arjen tukipalveluita 

• Lapsille, nuorille perheille
• Työikäisille
• Ikäihmisille

• Kohdataan ihminen kokonaisena
• ” pois siiloista” 
• ihmisten arkeen yhteensovittaen
• jatkuvuus

• Edellyttää yhteistyötä eri toimijoiden 
kanssa (kunnat, järjestöt, seurakunnat, 
yritykset, maakunnan liitto, tutkimus, 
koulutus)

• Myös työntekijät ovat ihmisiä!
• Henkilöstön hyvinvointi, 

merkityksellinen työ, mahdollisuus 
vaikuttaa, joustot ja 
perheystävällisyys



Yhdenvertaisuus
• Laadun yhtenäisyys: lastensuojelu, 

sijaishuolto, vammaisten palvelut – siihen 
auttaa osaamisen keskittäminen, 
kehittämistyö, valvontaresurssit,

• Onko yhdenvertaisuus tasapäisyyttä –
samaa kaikille?
• Vai ihmisen tarpeiden mukaan 

räätälöityä tukea ja palvelua – sopiva 
tuki oikeaan aikaan 

• Palvelutarpeen arviointi-osaaminen
• Yhdenvertaiset edellytykset palveluun 

pääsylle ihmisen ominaisuuksista tai 
taustoista riippumatta

• Eri asemassa olevien ja eri taustaisten 
ihmisten oikeus osallistua, vaikuttaa ja tulla 
kuulluksi palveluiden kehittämisessä 



Esimerkkejä: Mitkä asiat painottuvat?
• Uutta: osallisuus sekä asukkaiden ja asiakkaiden vaikuttaminen
• Hoitoketjut- ja polut kokonaisvaltaisiksi, jatkuviksi ja ihmisten tarpeista lähteväksti
• Riittävä päätösvalta asioista lähellä asiakasta
• Lähipalveluiden varmistaminen monimuotoisesti (digi, liikkuva, kivijalka jne)
• Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen painotus: koetetaan estää ongelmia kärjistymästä – on 

Keskisuomalaisen osaamisen vahvuus!
• Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointi ja etenkin mielenterveys ja päihde ongelmien ehkäisy ja hoito
• Erityisryhmien oman toimintakyvyn vahvistaminen 
• Monituottajuus: eli ostetaan tarpeen mukaan yksityisiltä, käytetään palveluseteleitä
• Henkilöstön hyvinvointi ja kehityshakuisuus: yhteistyö alan oppilaitosten kanssa
• Tutkimustietoon ja näyttöön perustuva toiminta, yliopistoyhteistyö
• Tutkimus- ja kehitys-panostusten kasvattaminen ja osallistuminen kansalliseen kehittämistyöhön, yhteistyö 

Itä-Suomen alueella, uudet toimintatavat, kumppanuudet jne.
-> auttaa hillitsemään kustannusten kasvua, hakemaan vaikuttavuutta
(Nykyisillä) määrärahoilla ja resursseilla enemmän hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta!



Miten Keski-Suomen hyvinvointialue organisoituu 
vahvistamaan ihmislähtöisyyttä ?
Keskisuomalaiset ihmiset - asukkaat

– erilaiset kumppanit:- kunnat, järjestöt, 

seurakunnat, korkeakoulut ja oppilaitokset Asiakkaat ja potilaat    --- Henkilöstö 

Konsernipalvelut/Vahva järjestäjä: strategia, palvelutarpeiden 

kartoittaminen ja niihin vaikuttaminen,  tutkimus- ja kehittämistyö, 

osallistaminen, viestintä, yhdyspinnat, kumppanuudet, tieto, ict

verkostoissa johtaminen, edunvalvonta

Sote ja pelastustoimen palvelutuotanto: Miten 

palvelut sovittuvat ihmisten hyvän arjen tueksi? 

Palveluiden jatkuvuus, kokonaisvaltaisuus

Miten henkilöstö jaksaa ja voi hyvin?



Seurakuntien, järjestöjen, kuntien ja 
hyvinvointialueen kumppanuus 

Kumppanuus > yhteistyö
Edellyttää yhteisiä arvoja ja tavoitteita
Hyvinvointi, lohtu, turvallisuus, toivo….



Kunnan ja hyvinvointialueen 

yhteistä  kotouttaminen 

hyvinvoinnin ja terveyden 

edistäminen ja tilannekuva 

varautuminen

- Perhekeskuksen 

kohtaamispaikka

- Nuorisotyö eri 

muodoissaan ja walk-in 

toiminta

- Ikäihmisten kaikinpuoleinen

virkistys, kulttuuri ja liikunta 

myös palvelukodeissa sekä 

kotona asuessa

Seurakunnan ja kunnan välinen yhteistyö tukee myös 
kumppanuutta hyvinvointialueen kanssa

Kotisairaala, 

palliatiivinen hoito, 

sairaalasielunhoito

Diakoniatyö

Yhteiset 

pöydät



Esimerkki Keski-Suomesta: 
Hyvinvointialueen ja jokaisen kunnan kesken tehdään sopimus 

seurakunta

seurakunta



Monimuotoiset yhteistyön rakenteet kuntien kanssa
- mitkä ovat seurakuntien toiveet ja entä valmiudet? 

Keski-Suomessa seurakuntien 

edustajat (2 ml. vapaat 

suunnat) ovat nyt mukana 

järjestöjen kanssa 

hyvinvointialueen 

yhteistyöfoorumissa joka 

valmistelee vakituisia 

rakenteita 

***

Miten seurakunnat keskenään, 

Keski-Suomessa, 

Eteläpohjanmaalla, 

Pohjanmaalla organisoituvat? 

Kuka toimii 

puhemiehenä/naisena?

Miten yhteinen tahto 

muodostuu?

Hva-Kuntayhteistyön tulevat 

rakenteet



Keski-Suomen hyvinvointialuestrategia 2030
Visio 2030 

Keskisuomalaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta on maan kärkeä.
Hyvinvointialue on vetovoimainen asukkaille, henkilöstölle ja yrityksille.

Keskeiset strategiset tavoitteet 
• Keskisuomalaisten kokemus omasta hyvinvoinnistaan, terveydestään ja turvallisuudestaan vahvistuu.

• Keskisuomalaisten hyvinvointi- ja terveyserot kaventuvat.
• Palveluiden yhdenvertaisuus, saatavuus ja saavutettavuus paranevat.

• Toiminnan vaikuttavuus ja kustannustehokkuus vahvistuvat.

Arvot
- Kohtaamme ihmislähtöisesti ja yhdenvertaisesti - - Toimimme avoimesti yhteistyössä - - Olemme luotettavia ja vastuullisia, myös tuleville sukupolville -

Missio.
Edistämme hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta Keski-Suomessa vaikuttavasti ja laajalla yhteistyöllä.

Strategiset menestystekijät

Ihmislähtöiset ja 
kustannusvaikut-

tavat palvelut sekä 
saumaton 
palvelujen 

yhteensovittaminen

Hyvinvoiva, osaava 
ja osallistuva 

henkilöstö

Vankka tietopohja 
ja  systemaattinen 

tiedon 
hyödyntäminen

Sujuva ja 
saumaton 

kumppanuus 

Aktiiviset ja 
osallistuvat 

asukkaat sekä 
toimivat 

ennaltaehkäisevät 
palvelut

Toiminnan 
tavoitteellinen 
kehittäminen ja 
uudistaminen

Pysykää 

kartalla 

nostakaa 

lentokorkeutta

Onko 

seurakunnalle 

merkitystä 

asukkaiden 

hyvinvoinnin 

kannalta?



Sujuva ja saumaton 
kumppanuus

•Vaikuttava ja tavoitteellinen kumppanuus alueen toimijoiden kanssa yhteisen tilannekuvan 
pohjalta. 
•Vahva yhteistyö palveluiden suunnittelussa, toteutuksessa ja vaikuttavuuden arvioinnissa.
•Saumaton, rajat ylittävä kumppanuus kuntien kanssa keskisuomalaisten hyvinvoinnin, 
terveyden ja turvallisuuden edistämisessä
•Monipuolisen ja laajan kumppanuusverkoston aktiivinen kehittäminen ja hyödyntäminen 
keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämiseksi.
•Keskeisinä alueellisina kumppaneina mm. kunnat, maakuntaliitto, yritykset, järjestöt, 
seurakunnat, valtion viranomaiset, oppilaitokset, tutkimuslaitokset ja vapaaehtoistoiminta.
•Aktiivinen ja aloitteellinen rooli itäisen yhteistyöalueen yhteistyön edistämisessä.
•Kumppanuuksien rakentaminen myös valtakunnallisesti ja kansainvälisesti.
•Kumppanuuksien ottaminen huomioon varautumisessa ja valmiusasioissa.

Keski-Suomen hyvinvointialuestrategia 2030:  
Strategiset menestystekijät (4/6)
Strateginen 
menestystekijä

Hakeutukaa yhteistyöhön kotikunnan 

kanssa, ottakaa selvää perhekeskus ym

valmisteluista, vastatkaa kyselyihin, 

menkää foorumeihin, pyytäkää 

”audienssia”

Onko seurakunnat 

mainittu 

kumppaneina?



Aktiiviset ja 
osallistuvat 

asukkaat sekä 
toimivat 

ennaltaehkäisevät 
palvelut

•Osallisuuden, aktiivisuuden ja oman elämänsä haltuunoton mahdollistaminen.
•Matalan kynnyksen palveluiden tarjoaminen oikea-aikaisesti yksilölliset tarpeet huomioiden.
•Riskiryhmien ja paljon palveluja käyttävien asiakkaiden tunnistaminen ja palveluketjujen 
toimivuuden varmistaminen.
•Varhainen toiminta ja vahvat peruspalvelut erityisesti päihde- ja mielenterveysasioissa sekä 
lasten, perheiden ja nuorten palveluissa. 
• Ikääntyneiden näkeminen voimavarana ja heidän toimintakykynsä tukeminen ennakoivasti.
•Vammaisten henkilöiden ja muiden erityisryhmien toimintakyvyn tukeminen ennakoivasti.
•Toimiva ja jatkuva vuoropuhelu asukkaiden kanssa sekä monipuolisten osallistumis- ja 
vaikuttamistapojen tarjoaminen. 

Keski-Suomen hyvinvointialuestrategia 2030:  
Strategiset menestystekijät (5/6)
Strateginen 
menestystekijä

Seurakunnalla on näistä 

asiantuntemusta! 

Tuokaa se tietoon!

Ehdottakaa sopimuksia ja 

edustuksia eri foorumeissa.



Mitä seurakuntien kannattaa tehdä?
Jos asukkaiden hyvinvointi, toivo, lohtu, turva kiinnostavat, 
hakeutua mukaan vuorovaikutukseen ja kertoa itsestään 

sekä kunnan että hyvinvointialueen vastuuihmisille
- Aluehallituksen ja valtuuston jäsenet, hyvinvointialuejohtajat, hyte- koordinaattorit, 

yhdyspintajohtajat

- Korottaa lentokorkeutta – olla utelias, ottaa selvää ja varmistaa 
että seurakunta mainitaan strategioissa kumppanina

- Vahvistaa seurakuntien keskinäistä alueellista yhteistyötä ja 
ymmärrystä muutoksesta, vastuuttaa puhemiehiä ja -naisia



Kiitos

#hyvaks
#hyvinvointialueks
#hyväarkikaikille

Ja lopuksi muistakaa 

päivittää 

yhteistyökumppanit 

verkkoon


