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Olen
• Tuija Koivisto

• YTM / sosiaalityöntekijä, 1986

• Sosiaalityöntekijä Keuruun-Multian terveyskeskus 1986-
1999

• Projektityöntekijä / asunto- ja hallintosihteeri, Keuruun 
vanhaintukisäätiö 1999-2001

• Vanhustyön johtaja, Keuruun kaupunki 2001- 2016

• Hanketyöntekijä, vanhuspalveluiden prosessi, Keski-
Suomen SOTE 2020-hanke 2014-2016

• Keski-Suomen I&O muutosagentti 2016-2018

• Perusturvajohtaja, Keuruu 2018-2022 

• Koti- ja asumispalvelujen vastuualuejohtaja, Keski-
Suomen hyvinvointialue 2022-
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Sisältö

• Hyvinvointialueuudistus

• Uudistuksen taustaa

• Keski-Suomen hyvinvointialue

• Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden 
edistäminen

• Palvelut

• Tietoa Keski-Suomesta

• Hyvinvointialuestrategia 2030

• Päätöksenteko

• Henkilöstö

• Organisaatiorakenne ja toimialarakenne

• Viestintä
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Hyvinvointialue-
uudistus
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Hyvinvointialueuudistus

• Yksi Suomen historian 
merkittävimmistä hallinnollisista 
uudistuksista

• Hyvinvointialueet perustettiin 1.7.2021

• 21 hyvinvointialuetta

• Helsingin kaupunki vastaa sosiaali-
ja terveydenhuollon sekä 
pelastustoimen järjestämisestä 
alueellaan

• 1.1.2023 vastuu sosiaali- ja 
terveydenhuollon sekä pelastustoimen 
järjestämisestä siirtyi kunnilta ja 
kuntayhtymiltä hyvinvointialueille
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Hyvinvointialueuudistuksen tavoitteet

• Hyvinvointialueilla luodaan 
toimintarakenteita ja -tapoja 
vaikuttavien palvelukokonaisuuksien 
aikaansaamiseksi

• Perus- ja erityistason palveluiden 
entistä parempi yhteentoimivuus

• Sosiaali- ja terveydenhuollon ja 
pelastustoimen palveluiden 
saumattomuus

• Kumppanuus ja yhteistyö kuntien, 
järjestöjen, yritysten, seurakuntien ja 
muiden kumppanien kanssa 
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• Kaikki palvelut saman johdon 
(päätöksenteon) ja rahapussin äärellä 
koko alueella ja kaikkien palveluiden 
osalta

• Vastuu alueen palveluiden 
järjestämisestä ”leveämmillä hartioilla”

• Henkilöresurssit

• Talousresurssit

• Toimintamalliresurssit

• Sähköisen asioinnin, digi- ja etäpalveluiden 
resurssit



Hyvinvointialueuudis-
tuksen lainsäädäntöä
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Keskeiset lait

• Lait löytyvät finlexistä, kuten

• Laki hyvinvointialueesta 611/2021

• Laki sosiaali- ja terveydenhuollon 
järjestämisestä 612/2021

• Laki pelastustoimen 
järjestämisestä 613/2021

• Laki sosiaali- ja terveydenhuoltoa 
ja pelastustoimea koskevan 
uudistuksen toimeenpanosta ja sitä 
koskevan lainsäädännön 
voimaanpanosta 616/2021

• Laki hyvinvointialueiden 
rahoituksesta 617/2021

• HE 241/2020
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Sote 100 laki paketti

• Eduskunta teki muutoksia kaikkiaan 109 
lakiin

• Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämiseen 
ja tuottamiseen keskeisesti liittyviä lakeja 
ovat mm. terveydenhuoltolaki, 
sosiaalihuoltolaki, mielenterveyslaki, 
päihdehuoltolaki, vammaispalvelulaki, 
vanhuspalvelulaki, lastensuojelulaki, laki 
omaishoidon tuesta, perhehoitolaki, laki 
lapsen huollosta ja tapaamisoikeusta, 
isyyslaki, äitiyslaki, laki potilaan asemasta ja 
oikeuksista, laki sosiaalihuollon asiakkaan 
asemasta ja oikeuksista jne.
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Järjestämislaki 4§

• Palvelujen saatavuus ja saavutettavuus

• Hyvinvointialueen on suunniteltava ja toteutettava sosiaali- ja terveydenhuolto sisällöltään, 
laajuudeltaan ja laadultaan sellaisena kuin asiakkaiden tarve edellyttää. 

• Palvelut on toteutettava yhdenvertaisesti, yhteen sovitettuina palvelukokonaisuuksina sekä 
hyvinvointialueen väestön tarpeet huomioon ottaen lähellä asiakkaita. 

• Palveluja voidaan koota hyvinvointialueen alueella suurempiin kokonaisuuksiin silloin, kun palvelujen 
saatavuus ja laadun turvaaminen edellyttävät erityisosaamista tai kalliita investointeja tai kun 
palvelujen tarkoituksenmukainen, kustannusvaikuttava ja tehokas toteuttaminen edellyttävät sitä.

• Hyvinvointialueen on turvattava järjestämisvastuullaan olevien sosiaali- ja terveydenhuollon 
palvelujen esteettömyys ja saavutettavuus.
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Tarve (kurkistus yksityiskohtaisiin perusteluihin)

• Tarpeen määrittely perustuu sosiaali- ja terveydenhuollon 
erityislainsäädäntöön ja siinä säädettyihin periaatteisiin. 
Tarvetta arvioitaessa on otettava huomioon sekä 
väestötasolla tarkasteltu tarve että myös yksilötason tarve

• On varauduttava järjestämään sellaisia palveluja ja siinä 
laajuudessa kuin hyvinvointialueen asukkaiden ja asiakkaiden 
objektiivisen tarpeen voidaan olettaa olevan

• Väestötasolla tarpeen arvioinnissa on huomioitava eri 
kansan- ja väestöryhmät mukaan lukien kielelliset 
vähemmistöt sekä eri asiakasryhmät. 

• Tarpeella ei sen sijaan tarkoiteta yksittäisten henkilöiden 
kokemaa subjektiivista tarvetta johonkin tiettyyn palveluun
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Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

• 6 § Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kunnassa

• Kunnan on edistettävä asukkaidensa hyvinvointia ja terveyttä. Kunnalla on ensisijainen vastuu 
hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä siltä osin kuin tämä tehtävä kytkeytyy kunnan muihin 
lakisääteisiin tehtäviin.

• 7 § Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen hyvinvointialueella

• Hyvinvointialueen on edistettävä asukkaidensa hyvinvointia ja terveyttä. Hyvinvointialueella on 
ensisijainen vastuu hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä siltä osin kuin tämä tehtävä kytkeytyy 
hyvinvointialueen muihin lakisääteisiin tehtäviin.

• => Vahva velvoite strategisiin tavoitteisiin ja yhteistyöhön
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8§ Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuu

• Hyvinvointialue vastaa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä alueellaan ja on 
järjestämisvastuussa asukkaidensa sosiaali- ja terveydenhuollosta.

• Hyvinvointialueella on oltava riittävä osaaminen, toimintakyky ja valmius vastata sosiaali- ja 
terveydenhuollon järjestämisestä ja sen on huolehdittava asukkaidensa palvelutarpeen mukaisesta 
sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen saatavuudesta kaikissa tilanteissa. Järjestämisvastuunsa 
toteuttamiseksi hyvinvointialueella on oltava palveluksessaan toiminnan edellyttämä sosiaali- ja 
terveydenhuollon ammattihenkilöstö sekä hallinnollinen ja muu henkilöstö, hallinnassaan 
asianmukaiset toimitilat ja toimintavälineet sekä muut tarvittavat toimintaedellytykset. Lisäksi 
hyvinvointialueella on oltava järjestämisvastuunsa toteuttamisen edellyttämä riittävä oma 
palvelutuotanto.

• Hyvinvointialueen sosiaali- ja terveydenhuollon johtamisessa on oltava monialaista 
asiantuntemusta, joka tukee laadukkaiden ja turvallisten palvelujen kokonaisuutta, eri 
ammattiryhmien yhteistyötä sekä hoito- ja toimintakäytäntöjen kehittämistä
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12 § Edellytykset palvelujen hankkimiselle 
yksityiseltä palveluntuottajalta

• Hyvinvointialue voi tuottaa asiakkaalle annettavia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja sekä niiden 
käyttöön liittyvää muuta tukea hankkimalla niitä yksityiseltä palveluntuottajalta sopimukseen 
perustuen, jos niiden hankkiminen yksityiseltä palveluntuottajalta on tarpeen tehtävien 
tarkoituksenmukaiseksi hoitamiseksi. Hyvinvointialueen on huolehdittava järjestämisvastuustaan 
sekä sen järjestämisvastuulle kuuluvien sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen yhdenvertaisesta 
toteutumisesta myös palveluja hankkiessaan. 

• Hankittavien palvelujen on oltava sisällöltään, laajuudeltaan ja määrälliseltä osuudeltaan sellaisia, 
että hyvinvointialue pystyy huolehtimaan kaikissa tilanteissa järjestämisvastuunsa toteuttamisesta 
myös hankittavien palvelujen osalta.

• Palvelusetelistä on omat säädöksensä
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40 § Hyvinvointialueen ja yksityisen 
palveluntuottajan omavalvonta

• Hyvinvointialueen ja yksityisen palveluntuottajan on toiminnassaan varmistettava omavalvonnalla 
tehtäviensä lainmukainen hoitaminen ja tekemiensä sopimusten noudattaminen. 

• Hyvinvointialueen ja yksityisen palveluntuottajan on omavalvonnassaan erityisesti varmistettava 
palvelujen saatavuus, jatkuvuus, turvallisuus ja laatu sekä asiakkaiden yhdenvertaisuus. 

• Tehtävien ja palvelujen omavalvonta on toteutettava osana niiden järjestämistä ja tuottamista.

• Hyvinvointialueen ja yksityisen palveluntuottajan on laadittava vastuulleen kuuluvista tehtävistä ja 
palveluista omavalvontaohjelma.
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Järjestämistehtävä kiteytettynä 
• Järjestämisellä tarkoitetaan hyvinvointialueen vastuulle kuuluvien laissa ja asetuksissa säädettyjen 

tehtävien ja kansalaisten oikeuksien toteuttamisesta huolehtimista sekä hyvinvointialueen rahojen 
kohdentamista. 

• Järjestäjän rooli on tehtävien ja palveluiden määrittelyssä samanlainen riippumatta siitä, 
tuotetaanko palvelut HVAn oman organisaation tai yksityisten palveluntuottajien toimesta

• Hyvinvointialueen tulee järjestäjänä

• Selvittää järjestämisvastuulleen kuuluviin tehtäviin ja palveluihin liittyvät toimintaympäristöä koskevat seikat ja 
asukkaiden tarpeet

• Asettaa tehtävien ja palveluiden järjestämistä ohjaavat tavoitteet

• Seurata tavoitteiden toteutumista ja vaikutuksia

• Vastata integraation toteutumisesta määrittelemällä yhteen sovitetut palvelukokonaisuudet ja kokonaisuuksiin liittyvät 
palvelu- ja hoitopolut sekä niihin sisältyvät eri toimijoiden roolit ja vastuut

• Ohjata ja valvoa tuottajia (sekä omaa että yksityistä)

• Hallita palveluiden kysyntää ja kustannuksia tekemällä tarvittavat priorisointilinjaukset

• Määritellä järjestettävien tehtävien ja palveluiden sekä myönnettävien etuisuuksien, avustusten ja rahoitusten sisällöt ja 
laatu sekä niitä koskevat hyväksymis- ja myöntämiskriteerit

• Määritellä palveluista perittävät maksut ja taksat
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Keski-Suomen 
hyvinvointialue
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Keski-Suomen hyvinvointialue

• Asukasmäärä: noin 273 000 (08/2021)
• Väestötiheys 16,3 as/m²
• Taajama-aste 81,1 %
• Syntyneet 2 160
• Kuolleet 2 850
• Suurin ikäryhmä 70−74-vuotiaat, 18 403
• Sairastavuusindeksi 108,1
• 65 tai yli vuotiaita väestöstä 23,7 %

• Talous: noin 1,3 miljardia/vuosi

• Henkilöstöä yhteensä noin 11 500
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Palvelujen järjestäminen ennen uudistusta

• Yhteensä 25 organisaatiota 
• 8 terveydenhuollon
• 17 sosiaalihuollon palveluiden järjestäjää
• Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri (Jämsä) ja Keski-Suomen pelastuslaitos
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Vastuullemme kuuluvia palveluita ovat muun muassa

• Terveysasemien ja -keskusten palvelut

• Sosiaalipalvelut

• Lasten, nuorten ja perheiden palvelut

• Oppilas- ja opiskeluhuollon palvelut

• Mielenterveys- ja päihdepalvelut

• Hammashoitoloiden ja suunterveydenhuollon palvelut

• Ikääntyneiden palvelut

• Vammaispalvelut

• Erikoissairaanhoidon palvelut, Sairaala Novan palvelut

• Pelastustoimi ja ensihoito, Keski-Suomen pelastuslaitoksen palvelut
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Ihmislähtöisin hyvinvointialue

• Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue 
ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.

• Olemme Keski-Suomen suurin työnantaja, 
ammattilaisia meillä on noin 
11 500. Tarjoamme uutena 
työnantajana mahdollisuuksia ammatilliseen 
kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.

• Turvallinen siirtymä: Hyvinvointialueella tutut 
ammattilaiset palvelevat edelleen tutuissa 
toimipisteissä ja puhelinnumerot säilyvät 
samoina

• Palveluiden tiedot, toimipisteet ja 
yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen 
hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta 
www.hyvaks.fi
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Tavoitteemme on, että

• Palvelumme ovat ihmislähtöisiä 

• Palveluiden yhdenvertaisuus, saatavuus ja 
saavutettavuus paranevat

• Keskisuomalaisten hyvinvointi- ja terveyserot 
kaventuvat 

• Palvelut ovat vaikuttavia ja kustannustehokkaita

• Keskisuomalaisten kokemus omasta 
hyvinvoinnistaan, terveydestään ja 
turvallisuudestaan vahvistuu ja on maan kärkeä
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Hyvää arkea tukemassa
• Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden 

edistäminen yhteistyössä kuntien, seurakuntien, järjestöjen, yritysten ja muiden toimijoiden 
kanssa. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.

• Hyvinvoinnin tueksi tarjoamme erilaisia matalan kynnyksen palveluita arjen sujuvoittamiseksi ja 
sairauksien ennaltaehkäisemiseksi. Näitä ovat muun muassa erilaiset kotona asumista tukevat 
palvelut, toimeentuloon ja yllättäviin kriiseihin liittyvät palvelut, muut sosiaalipalvelut ja 
mielenterveyspalvelut. Digitaalisissa kanavissa voit keskustella ilman ajanvarausta ammattilaistemme 
kanssa. Lisäksi kokoamme hyvinvointiasi tukevaa tietoa verkkosivuillemme.

• Terveys on yksi hyvän elämän peruskivistä. Järjestämme keskisuomalaisten terveyspalvelut, 
hammashoidon palvelut, neuvola- ja kouluterveydenhuollon palvelut sekä sairaalapalvelut eri puolilla 
Keski-Suomea. Sairaala Nova tarjoaa laadukkaita erikoissairaanhoidon palveluita. 

• Turvallisuus tarkoittaa hyvinvointialueella sitä, että asukkaamme saavat eri puolilla Keski-Suomea 
apua silloin, kun hätä on suurin. Turvallisuutta edistäviä vastuullemme kuuluvia palveluita ovat muun 
muassa pelastustoimen palvelut, ympärivuorokautinen päivystys, kriisipalvelut, lastensuojelu ja moni 
muu palvelu, jotka toimivat vuorokauden ympäri tuoden turvaa elämäämme.
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65 vuotta täyttäneiden 
prosentuaalinen osuus 
väestöstä 
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12,8

87,2

65 vuotta täyttäneistä säännöllisen
kotihoidon tai ympärivuorokautisen

palveluasumisen piirissä on

Tämä joukko tulee pitää 
mahdollisimman 

toimintakykyisenä!



Ennaltaehkäisevä työ on kannattavaa

Ympärivuorokautisen palveluasumisen 

asukas sitoo yhden henkilötyövuoden

Ennaltaehkäisevässä / kuntouttavassa 

työssä yksi henkilötyövuosi voi vaikuttaa 

helposti vähintään 100:n ihmisen arjen 

sujuvuuteen 
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Hyvinvointialuestrategia
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Keski-Suomen hyvinvointialuestrategia 2023
Keskisuomalaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta on maan kärkeä. Hyvinvointialue

on vetovoimainen asukkaille, henkilöstölle ja yrityksille.
Visio

Keskisuomalaisten kokemus
omasta hyvinvoinnistaan, 
terveydestään ja

turvallisuudestaan vahvistuu.

Keskisuomalaisten
hyvinvointi- ja terveyserot
kaventuvat.

Toiminnan vaikuttavuus
ja kustannustehokkuus
vahvistuvat.

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

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

Palveluiden yhden-
vertaisuus, saatavuus
ja saavutettavuus
paranevat.

Tavoitteemme

Strategiset menestystekijämme

Vankka
tietopohja ja 

systemaattinen
tiedon

hyödyntäminen

Hyvinvoiva, 
osaava ja 

osallistuva
henkilöstö

Sujuva ja
saumaton

kumppanuus

Aktiiviset ja
osallistuvat

asukkaat sekä
toimivat

ennaltaehkäisevät
palvelut

Toiminnan
tavoitteellinen
kehittäminen ja
uudistaminen

Missio

Arvot

Ihmislähtöiset
ja kustannus-

vaikuttavat palvelut
sekä saumaton

palvelujen yhteen-
sovittaminen



• Kohtaamme ihmislähtöisesti ja yhdenvertaisesti.

• Olemme keskisuomalaisia varten. Näemme ihmisen kokonaisuutena ja ymmärrämme ihmisten erilaiset tarpeet. 
Kunnioitamme eri näkemyksiä, mahdollistamme jokaisen osallisuuden ja edistämme yhdenvertaisuutta. Kehitämme 
palveluja ja palvelupolkuja niin, että ne toimivat niin henkilöstön, asiakkaiden kuin asukkaidenkin näkökulmasta. Palvelut 
ovat yhdenvertaisesti ja oikea-aikaisesti saatavilla ja saavutettavissa koko Keski-Suomessa. 

• Toimimme avoimesti yhteistyössä. 

• Yhdessä olemme enemmän. Jaamme tietoa avoimesti niin työyhteisössä kuin sen ulkopuolellakin. Toimintamme on 
läpinäkyvää ja vuorovaikutteista, jotta se mahdollistaa yhteistyön, minkä avulla saavutamme enemmän kuin yksin 
pystyisimme saavuttamaan. 

• Olemme luotettavia ja vastuullisia, myös tuleville sukupolville.

• Olemme myös tulevia keskisuomalaisia varten. Toimimme vastuullisesti niin taloudellisesti, sosiaalisesti kuin 
ekologisestikin. Toimintamme perustuu tutkittuun tietoon ja ammattitaitoon. Oikeudenmukaiset tekomme ja luotettava 
toimintamme lunastavat keskisuomalaisten odotukset ja luottamuksen.
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Arvomme



Päätöksenteko ja 
toimielinorganisaatio
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Aluevaltuusto
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• Aluevaltuustossa 69 valtuutettua

• Puheenjohtaja Jani Kokko, 1. vpj Aila Paloniemi ja 
2. vpj. Janne Luoma-aho

• Suomen Keskusta 18 valtuutettua, Suomen 
Sosialidemokraattinen Puolue 16, Kansallinen 
Kokoomus 11, Perussuomalaiset 7, Vihreä Liitto 
7, Vasemmistoliitto 6, Suomen 
Kristillisdemokraatit 3, Vapauden liitto 1

• Keski-Suomen aluevaltuuston toimikausi 
käynnistyi 1.3.2022

Keski-Suomen hyvinvointialueen 
ylintä päätösvaltaa käyttää vaaleilla 
valittu aluevaltuusto.



Aluevaltuusto päättää muun muassa

• Hyvinvointialue- ja palvelustrategiasta

• palveluverkoston periaatteet, palveluiden järjestämisen periaatteet, palveluiden tuotantotapojen 
linjaukset

• asukkainen osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet

• tavoitteet palveluille, joista ollaan järjestämisvastuussa

• palveluiden toteuttaminen huomioiden asukkaiden tarpeet, paikalliset olosuhteet, palveluiden 
saatavuus, palveluiden saavutettavuus 

• Pelastustoimen palvelutasosta

• Hyvinvointialueen talousarviosta ja taloussuunnitelmasta, eli siitä mihin alueen rahoja käytetään ja 
kohdennetaan
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Aluehallituksen jäsenet

• Maria Kaisa Aula, pj.

• Ville Väyrynen, 1. vpj.

• Mervi Hovikoski, 2. vpj.

• Lotta Ahola

• Kaisa Garedew

• Kari Kiiskinen

• Eino Nissinen

• Markku Puro

• Katri Savolainen

• Eila Tiainen

• Jani Ylälehto

• Mauno Vanhala

• Hilma Vepsäläinen
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Aluevaltuusto

Aluehallitus

Keski-Suomen hyvinvointialueen toimielinrakenne
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Palvelutuottajien 
vaikuttamistoimielin

Nuorisovaltuusto

Vanhusneuvosto

Järjestöjen ja seurakuntien 
vaikuttamistoimielin

Vammaisneuvosto

Aluevaalilautakunta

Tarkastuslautakunta

Lasten, nuorten ja perheiden 
lautakunta

TurvallisuuslautakuntaTyöikäisten ja ikääntyneiden lautakunta

Yksilöasiainjaosto

Henkilöstöjaosto

Riskienhallintajaosto

Tutkimuksen, koulutuksen, 
kehittämisen ja 

innovaatioiden neuvottelukunta



Lakisääteiset vaikuttamistoimielimet

• Hyvinvointialueesta annetun lain 32 §:n mukaan: "Aluehallituksen on asetettava nuorten 
osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi hyvinvointialueen nuorisovaltuusto tai 
vastaava nuorten vaikuttajaryhmä, ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien 
turvaamiseksi hyvinvointialueen vanhusneuvosto sekä vammaisten henkilöiden osallistumis- ja 
vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi hyvinvointialueen vammaisneuvosto. 

• Aluehallitus asetti Keski-Suomen hyvinvointialueen lakisääteiset vaikuttamistoimielimet kokouksessa 
8.3.2022.

• Vaikuttamistoimielinten jäsenet valitaan hyvinvointialueen kunnissa toimivien vastaavien 
vaikuttamistoimielinten jäsenistä siten, että kustakin vaikuttamistoimielimestä valitaan vähintään 
yksi edustaja. Lisäksi vaikuttamistoimielimiin voidaan valita muita henkilöitä. Aluehallituksen on 
huolehdittava vaikuttamistoimielinten toimintaedellytyksistä.

• Vaikuttamistoimielimille tulee antaa mahdollisuus vaikuttaa hyvinvointialueen toiminnan 
suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan asioissa, joilla on tai joilla 
vaikuttamistoimielin arvioi olevan merkitystä lasten ja nuorten, ikääntyneen väestön tai vammaisten 
henkilöiden ja heidän tarvitsemiensa palveluiden kannalta, ja vaikuttamistoimielimet tulee ottaa 
mukaan osallistumisen ja kuulemisen kehittämiseen hyvinvointialueella.
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Talous
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Hyvinvointialueiden rahoitus

• Hyvinvointialueiden toiminta perustuu pääosin valtion rahoitukseen, joka on yleiskatteellista. 
Rahoitus jaetaan kullekin hyvinvointialueelle sen asukkaiden laskennallisten sosiaali- ja 
terveydenhuollon ja pelastustoimen tehtävien palvelutarvetta ja olosuhdetekijöitä kuvaavien 
tekijöiden perusteella.

• Osa hyvinvointialueiden rahoituksesta määräytyy asukasmäärän mukaisesti sekä hyvinvoinnin ja 
terveyden edistämisen kriteerin perusteella. Pelastustoimen rahoitukseen vaikuttavat lisäksi 
alueelliset riskitekijät.

• Vuoden 2023 rahoitus 1,3 miljardia

• Rahoitus muodostaa talousarvion suunnittelun ja hyvinvointialueen toiminnan perustan
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Hyvinvointialueen talouden jakautuminen
palveluissa

• Keski-Suomen hyvinvointialueen
nettomenot arvioituna
vuoden 2023 kustannustasoon
huomioiden poistot ja 
rahoitusmenot (1 000 euroa)

• Tiedonkeruussa toimitetut
kohdistamattomat
tukipalvelut on jaettu nettomenojen
suhteessa tehtävälle
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Talousarviossa tavoitteet vuodelle 2023

• Henkilöstön työhyvinvointi, hyvä johtaminen

• Ikääntyneiden palvelurakenteen uudistaminen, 
kuten yhteisöllisen asumisen lisääminen, 
kotihoidon vahvistaminen ja kuntouttavan 
toiminnan lisääminen

• Hoidon- ja palvelutarpeen arvioinnin 
kehittäminen hoitoon pääsyn vauhdittamiseksi 
ja oikea-aikaisen palvelun kohdentamiseksi

• Lasten ja nuorten perustason 
mielenterveyspalveluiden vahvistaminen

• Etäpalveluiden vahvistaminen osana 
lähipalveluiden kokonaisuutta
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Henkilöstö
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• Hyvinvointialue työllistää 11 500 henkilöä



Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue

• Olemme Keski-Suomen suurin työnantaja. Jokaisella, 
noin 11 500 ammattilaisella, on tärkeä ja 
merkityksellinen tehtävä ja rooli hyvinvointialueemme 
toiminnassa

• Rohkaisemme toisiamme avoimeen, lämminhenkiseen 
ja turvallisen työyhteisön luomiseen

• Arvostamme toistemme osaamista

• Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen 
kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin

• Avoimuus, palveleva johtaminen, ammatillinen 
kehittyminen ja työelämän joustojen 
esimerkiksi tarjoaminen perheen ja työn yhdistämiseksi 
ovat hyvinvointialueemme työyhteisöjen 
vetovoimatekijöitä
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Hyvinvoiva, osaava ja osallistuva henkilöstö tärkeä 
strategiassa

• Henkilöstön saatavuuden 
varmistaminen

• Henkilöstön veto- ja pitovoiman sekä 
työhyvinvoinnin varmistaminen

• Henkilöstön kuulemisen ja 
vaikutusmahdollisuuksien 
varmistaminen

• Ydintehtävien sujuvoittaminen ja 
tarkoituksenmukainen jakaminen, 
mahdollisuus keskittyä olennaiseen. 
Resurssien turvaaminen muun muassa 
tehtävien koordinoidun jakamisen 
kautta

15.2.2023 Vastuualuejohtaja Tuija Koivisto45

• Kannustava palkitseminen, 
urakehitysmahdollisuuksien ja 
työelämän joustojen tarjoaminen 
perheen ja työn sujuvaksi 
yhdistämiseksi

• Laadukkaan esihenkilö- ja 
johtamisosaamisen varmistaminen 
sekä moniammatillisen osaamisen 
vahvistaminen. Henkilöstön, 
esihenkilöiden ja johdon osaamisen 
systemaattinen kehittäminen ja 
arviointi

• Tiivis yhteistyö alan opiskelijoiden 
kanssa



Suurimmat ammattiryhmät

0 500 1000 1500 2000 2500 3000

Lähihoitajat

Sairaanhoitajat

Sosiaalialan ohjaajat

Sairaala- ja laitosapulaiset

Palomiehet

Sosiaalityöntekijät ym.

Terveydenhoitajat

Erikoislääkärit

Yleislääkärit

Henkilökohtaiset avustajat, omaishoitajat ym.

Johdon sihteerit ja osastosihteerit

Fysioterapeutit ym.

Hammashoitajat

Psykologit

Sairaankuljetuksen ensihoitajat

Nuorisotyön ohjaajat (ei srk.)

Ylilääkärit

Osastonhoitajat

Hammaslääkärit

Lääketieteellisen kuvantamis- ja laitetekniikan asiantuntijat

Kätilöt

Ammattiryhmät, joita 100 tai enemmän (lähde: Keva)

Naisia Miehiä
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Organisaatio
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Kiinteistö- ja tekniikkapalvelut

Välinehuolto

Hankinta ja logistiikka

Puhtauspalvelut

Ruokapalvelut

Hallintopalvelut

Tietohallintapalvelut

Viestintäpalvelut

HR-palvelut

Talouspalvelut

Hyvinvointialuejohtaja

Strategia ja palveluiden järjestäminen

Osallisuus ja verkostot

Tietojohtaminen

Strateginen johtaminen ja 
järjestäminen

Johtamisen tukipalvelut Palvelutuotannon 
tukipalvelut

Aluevaltuusto Aluehallitus

Konsernipalvelut
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Valmius, varautuminen, turvallisuus ja riskienhallinta
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Professiot:
lääketiede,
hoitotiede,

sosiaalihuolto

Pelastustoimi Sosiaali- ja terveyspalvelut

Vastuualueet

Sa
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p
al

ve
lu

t

Sote-palveluotannon alueellinen 
ohjaus ja poikkileikkaavat toiminnot
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Hyvinvointialue

Jan-Johannes 
Tollet

Konsernipalvelut

Lasse Leppä

Strateginen 
johtaminen ja 
järjestäminen

Anu Pihl

Johtamisen 
tukipalvelut

Palvelutuotannon 
tukipalvelut

Hanna 
Vihavainen

Pelastustoimi

Ville Mensala

Keski-Suomen 
pelastuslaitos

Sosiaali- ja 
terveyspalvelut

Kati Kallimo

Lasten, nuorten ja 
perheiden palvelut

Päivi Kalilainen

Koti- ja 
asumispalvelut

Tuija Koivisto

Laaja-alainen 
sosiaali- ja 

terveyskeskus
Eva Pihlamaa-

Tuononen

Sairaalapalvelut

Juha Paloneva

Toimiala
(toimialajohtaja)

Vastuualue
(vastuualuejohtaja)

Palvelualue
(palvelujohtaja)

Palveluiden järjestäminen Keski-Suomen hyvinvointialueella
12.1.2023

Pelastustoiminta

Riskienhallinta

Ensihoito

Opiskeluhuollon 
palvelut

Perheiden 
peruspalvelut

Lastensuojelun 
palvelut

Lasten ja nuorten 
mielenterveys- ja 
perheneuvola-
palvelut

Keskitetty asiakas-
ja palveluohjaus

Kotihoito- ja 
tukipalvelut

Ikääntyneiden 
asumispalvelut

Erityisryhmien 
kotiin vietävät 
palvelut ja 
asumispalvelut

Avosairaanhoito

Sosiaalipalvelut

Suunterveyden-
huollon palvelut

Konservatiivinen 
palvelualue

Operatiivinen 
palvelualue

Psykiatrian 
palvelualue

Päivystys ja 
ensihoito

Sairaalapalvelut 
Nova

Alueellinen 
osastotoiminta

Ruokapalvelut

Puhtauspalvelut

Välinehuolto

Hankinta ja 
logistiikka

Valmius, 
varautuminen, 
turvallisuus ja 
riskienhallinta

Tietojohtaminen

Strategia ja 
palveluiden 
järjestäminen

Osallisuus ja 
verkostot

Hallintopalvelut

HR-palvelut

Viestintäpalvelut

Tietohallinto-
palvelut

Talouspalvelut

Tilapalvelut

Organisaatiosta päätetty palvelualuetasolle asti.

Johtajaylilääkäri
Johtajaylihoitaja
Sosiaalihuollon 
johtaja



Koti- ja asumispalvelut

Koti- ja 
asumispalvelut

Vastuualuejohtaja

Keskitetty 
asiakas- ja 

palveluohjaus
Mirja Ahoniemi

Kotihoito- ja 
tukipalvelut

Maarit Raappana

Ikääntyneiden 
asumispalvelut

Saara Kuusela

Erityisryhmien 
kotiin vietävät- ja 
asumispalvelut

Päivi Junnilainen

1 vastuualuejohtaja
4 palvelujohtajaa
17 palvelupäällikköä
127 palveluvastaavaa

Asiakas- palveluohjaus 

kotiin vietävät palvelut

Asiakas- ja 

palveluohjaus 

asumispalvelut

Asiakas- ja 

palveluohjaus

Omais- ja perhehoidon 

tuki

Asiakaslaskutus 

Varhainen tuki 

eteläinen

Varhaisen tuki 

pohjoinen

Kotihoito läntinen

Asumispalvelut 

itäinen
Vammaisten kotiin vietävät 

ja asumispalvelut 

eteläinen

P
a
lv

e
lu

y
k
s
ik

ö
tKotihoito itäinen

Kotihoito keskinen

Kotihoito pohjoinen

Asumispalvelut 

läntinen

Asumispalvelut 

keskinen

Asumispalvelut 

pohjoinen

Vammaisten kotiin vietävät 

ja asumispalvelut 

pohjoinen

Mielenterveys- ja 

päihdekuntoutujien kotiin 

vietävät ja asumispalvelutKotihoidon etä- ja 

digipalvelukeskus

Henkilöstömäärä noin 3100

Talousarvio, nettomenot 207M€
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Keski-Suomen hyvinvointialuestrategia 2030:
Strategiset menestystekijät

• 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 muiden hyvinvointi-alueiden

kanssa, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti.

• Kumppanuuksien ottaminen huomioon varautumisessa ja 

valmiusasioissa.

Sujuva ja saumaton kumppanuus
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Kuntien ja hyvinvointialueen yhteistyön puitesopimus
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Yhteistyörakenteista on tärkeä sopia, koska niin hyvinvointialue, kunnat kuin Keski-Suomen liitto palvelevat 
keskisuomalaisia ja Keski-Suomessa käyviä. Asukas- ja asiakaskohtaisiin palveluihin liittyviä yhteistyötarpeita on 

paljon.

Kaikki sopijaosapuolet ovat sitoutuneet myös ihmislähtöisiin ja toimiviin palveluihin.

Kuntien, hyvinvointialueen ja maakunnan liiton yhteistyösopimuksella

edistetään keskisuomalaisten hyvinvointia, terveyttä ja 
turvallisuutta

varmistetaan saumattomia palveluketjuja, toimivia 
ennaltaehkäiseviä palveluja ja asukkaiden osallisuutta

sovitaan yhteistyön tekemisen periaatteista, 
keskisuomalaisesta toimintamallista ja yhteistyölle asetetuista 

tavoitteista



Yhteistyö järjestöjen kanssa

• Järjestöjen kanssa tehdään yhteistyötä ja käydään
vuoropuhelua muun muassa hyvinvointialueen
järjestö- ja osallisuusfoorumeissa sekä järjestöjen ja 
Keski-Suomen maakunnan kumppanuuspöydässä

• Järjestöt tuovat oman asiantuntemuksensa ja 
jäsenistönsä asiakaskokemustiedon palveluiden
kehittämiseen

• Järjestöjen tarjoama tieto- ja neuvontatuki sekä muut
palvelut kuten ryhmä- ja vertaistoiminta
huomioidaan osana palvelukokonaisuutta
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Viestintä
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Viestintä

• Verkkosivut www.hyvaks.fi

• Somekanavat

• Facebook

• Instagram

• Twitter

• LinkedIn

• YouTube

• Blogi

• Uutiskirjeet

• Henkilöstö

• Järjestöt ja seurakunnat

• Kunnat

• Yksityiset palvelun tuottajat ja yritykset

• Keskustelu- ja kuulemistilaisuudet, tapahtumat, 
verkostot ja tapaamiset15.2.202355 Vastuualuejohtaja Tuija Koivisto

http://www.hyvaks.fi


www.hyvaks.fi
#hyvaks #hyväarkikaikille 

tuija.koivisto@hyvaks.fi
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