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Hyvinvointialue Keski-Suomi
vuosineuvottelu 11.11.2020

• Osallistujat Keski-Suomi
• Kati Kallimo, Toimialajohtaja, Jyväskylä
• Mikael Palola, Hankejohtaja, Sote-rakennehanke (ky johtaja, Saarikka)
• Juha Kinnunen, Sairaanhoitopiirin johtaja, KS sairaanhoitopiiri
• Tuija Koivisto, Perusturvajohtaja, Keuruu
• Keijo Lukkarinen, Ylilääkäri, Äänekoski 
• Aija Suntioinen, Talousjohtajat, SHP 
• Arja Aroheinä, Henkilöstöjohtaja, Jyväskylä
• Simo Oksanen, Palvelujohtaja, Muurame
• Ville Mensala, Pelastusjohtaja, Keski-Suomen pelastuslaitos
• Tiina Koponen, Ohjelmapäällikkö, Tulevaisuuden sote-keskushanke
• Tony Melville, KS Pelastuslaitos, johtokunnan puheenjohtaja
• Leila Lindell, SHP hallituksen puheenjohtaja



Tilannekuva – Sote ja Pela
Keski-Suomi

• Järjestämisvastuu useilla eri organisaatioilla

• Sosiaali- ja terveydenhuollon hallinnollinen ja toiminnallinen 
integraatio vaihtelee kunnittain ja seuduittain

• Alueellinen pelastustoimi

• Hyvinvointialue valmistelurakenne: kuntakokous, kj-kokous, sote-
johto

• Kunnanjohtajakokous ohjaa
• Nimetty työryhmä valmistelemaan Väliaikaisen valmistelutoimielimen 

muodostamista ja periaatteita 10/20 – 1/21

• Sote-johdon työkokous valmistelee
• Kuntakokous tukee

• virkamies- ja poliittinen johto, 5. pidettyä
• Valtionavustushankkeet



Tilannekuva – sote
• Sairaala NOVA

• Asiakas- ja potilastietojärjestelmä Aster

• Maakuntien välinen yhteistyö laajenee 

• Monesta hyvästä yhdeksi parhaista 
valtionavustushankkeet Keski-Suomi

• Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus –ohjelma
• Sote-rakenneuudistusta tukeva alueellinen 

valmistelu

• Alueellista yhteistyötä mm. perheoikeudelliset palvelut, 
sosiaalipäivystys, palveluntuottajien valvonta, RAI-
yhteistyö, perhehoito, vuodeosastopalvelut, virtuaalinen 
sote-keskus

• Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 
(Terveydenhuoltolainmukainen järjestämissuunnitelma)

• Korona-aika
• Henkilöstön pitkäaikainen kuormitus, resurssien 

riittävyys
• Hoitojonot, palveluiden käyttö
• Palveluiden painopisteet
• Taloudelliset vaikutukset
• Omaolo –oirearvion maakunnallinen käyttöönotto



Tilannekuva-pelastustoimi
• Keski-Suomen pelastuslaitos on yksi Jyväskylän kaupungin 

liikelaitoksista, jonka toiminnan rahoituksesta vastaavat kaikki 
Keski-Suomen 23 kuntaa.

• Pelastustoimen osalta järjestämisvastuu siirtyy 
hyvinvointialueille ja siirrytään valtion talousarviorahoituksen 
piiriin.

• Pelastustoimen uudistuksen tavoitteena on parantaa palveluita 
tehostamalla kansallista strategista ohjausta –
Palvelujärjestelmän yhtenäisyyttä parannetaan 
yhdenmukaistamalla palveluita.

• Keski-Suomen pelastustoimi mukana toimialan 
kehittämishankkeissa – Pelastustoimen palveluita yhtenäistetty 
pelastuslaitosten verkostoyhteistyön mukaisesti. Työn 
jatkaminen ja tehostaminen.

• Alueellisen valmistelun lähtökohtana on, että pelastustoimi on 
jatkossakin erillinen, sosiaali- ja terveystoimen kanssa 
rinnakkainen toimiala.

• Keski-Suomen pelastustoimen rahoitustarve kasvaa –
Palvelutason turvaaminen / varallaolojärjestelmän muutokset 
(kasvukeskukset ja harva-alueet).



Tilannekuva – uudistus 
• Hajanaisesta järjestämisestä huolimatta sotelaisilla 

yhteinen tahto siirtyä Hyvinvointialuemalliin

• Hajanaisen maakunnan valmius ja kyky valmistella 
uudistusta etupainotteisesti

• Uudistukseen siirtymävaiheen valmistelu 

• Keski-Suomen vastaanottavaa organisaatiota ei ole, on 
rakennettava ennen toimintojen ja henkilöstön 
liikkeenluovutusta

• Haaste myös Yhteistyöaluevalmistelulle

• Muutoskustannusten arviointi 

• Kustannuskehityksen osalta lähtötilanne Hyvinvointialueen 
talouden näkökulmasta on  kokonaisuutena hyvä 

• Kustannuskehityksen ennusteeseen sisältyy kuitenkin 
merkittäviä paineita 

• THL 2019 arvion mukaan erityisesti ikääntyneiden 
palveluissa, pth vuodeosastopalveluissa, 
somaattisessa esh:ssa, pth avopalveluissa

• Keski-Suomen vahvuuksien hyödyntäminen kansallisessa 
kehittämisessä, mahdollisuus toimia 
kehittäjäkumppanina/pilottimaakuntana

• Keski-Suomen alueen viranomaisrakenne



Kiitos!
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