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1 KESKI-SUOMEN SOSIAALI- JA 
TERVEYDENHUOLLON 
PALVELURAKENNESELVITYS -HANKKEEN 
VÄLIRAPORTTI 

1.1 Aikataulu 

Hanke on aloittanut toimintansa huhtikuussa 2010. Keski-Suomen liitto myönsi 
21.12.2010 päivätyllä päätöksellä hankkeelle jatkoaikaa kesäkuun 2011 loppuun saakka. 
Väliraportti koskee ajanjaksoa 1.10.2010–28.2.2011. 

1.2 Hankkeen tavoite ja toteutuksen lähtökohdat 

Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneselvityksen tavoite on löy-
tää Keski-Suomen asukkaita parhaiten palveleva sosiaali- ja terveydenhuollon palve-
luiden järjestämismalli. Tavoitteeseen sisältyy perusterveydenhuollon ja erikoissairaan-
hoidon saumaton yhteistyö uuden terveydenhuoltolain edellyttämällä tavalla sekä yh-
teistoiminta sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalveluiden tasolla puitelain muutoksen 
mukaisesti. Hanke tavoittelee myös sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden painopis-
teen siirtoa kansalaisten omatoimisuuden lisäämiseen, sosiaali- ja terveydenhuollon 
monitoimijaisuuden lisäämistä sekä sosiaali- ja terveydenhuollon resurssien entistä pa-
rempaa hallintaa. (Hankesuunnitelma 2010, 4–5.)  

Toteutuksen lähtökohdat 

1. Selvityksen lähtökohtana on sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestä-
minen Keski-Suomen maakunnan asukkaiden tarpeita parhaiten vastaavalla ta-
valla. 

2. Selvitystyössä on keskeistä huomioida sosiaali- ja terveydenhuollon koko toi-
mintaketju ja siirtää toiminnan painopiste ketjun alkupäähän 

3. Lähtökohtana selvitystyölle ovat julkiset sosiaali- ja terveydenhuollon peruspal-
velut. Työssä selvitetään erityispalveluiden ja muiden julkisten palveluiden suh-
de sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalveluihin. Myös yksityiset ja 3. sektorin 
palvelut liitetään kehitettävään malliin 

4. Tietoteknologian hyödyntämisessä otetaan tuntuvia edistysaskelia 

5. Selvitystyössä hyödynnetään maakunnassa jo tehtyä palvelurakennetyötä ja 
hankekumppanien maakunnan olojen ja toimintakulttuurin tuntemusta 

6. Selvitystyössä huomioidaan tuleva terveydenhuoltolaki, mahdolliset puitelain 
muutokset ja tulevan kokeilulain mahdollisuudet (Hankesuunnitelma 2010, 5–
12.) 
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1.3 Raportointikauden (1.10.2010–28.2.2011) toiminta 

1.3.1 Työryhmät 

Hankkeessa on jatkettu työryhmätyöskentelyä hankesuunnitelman mukaisesti. Hank-
keessa toimii kolme päätyöryhmää ja yksi alatyöryhmä. Lisäksi hankkeeseen kutsuttiin 
lokakuussa kaksi asiantuntijatyöparia.  

Hankkeen keskiössä toimii hanketyöryhmä, joka vastaa hanketyön etenemisestä. Työ-
ryhmä on kokoontunut raportointikauden aikana viisi kertaa (7.10., 22.10., 16.11., 
17.12. ja 28.1.). Hanketyöryhmän muodostavat: 

 Jouko Isolauri, erikoissairaanhoidon asiantuntija, vastuullinen johtaja 

 Reijo Räsänen, perusterveydenhuollon asiantuntija 

 Marja Heikkilä, sosiaalihuollon asiantuntija, hankkeen koordinaattori 

 Risto Kortelainen, yleishallinnon asiantuntija 

 Jorma Teittinen, erikoissairaanhoidon asiantuntija 

 

Hanketyöryhmä on työskennellyt raportointijakson aikana tiiviisti lokakuussa 2010 
työnsä aloittaneiden asiantuntijatyöparien kanssa. Työpareilta on pyydetty asiantuntija-
arviot Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon hallinnon tulevasta järjestämisestä 
ja sosiaali- ja terveydenhuollon integraatiokysymyksistä. Sosiaali- ja terveydenhuollon 
integraatiokysymyksissä työparina toimivat yhtymäjohtaja Markku Puro Forssan seu-
dun terveydenhuollon ky:stä ja sosiaalityön johtaja Outi Markkanen Äänekosken kau-
pungista. Hallintotyöparina toimivat strategiajohtaja Sakari Möttönen Jyväskylän kau-
pungista ja johtaja Mikael Palola Perusturvaliikelaitos Saarikasta. 

 

Hanketyöryhmän lisäksi projektissa toimii maakunnallinen ja tieteellinen asiantuntija-
ryhmä. Ohjausryhmän kokouksessa 30.9. annetun palautteen perusteella ryhmät pää-
tettiin yhdistää. Asiantuntijaryhmien yhteinen kokous pidettiin 14.12.2010. Yhdistetyn 
ryhmän kokoonpano on seuraava:  

 Jouko Isolauri, pj. Keski-Suomen sairaanhoitopiiri 

 Anneli Latva-Nevala, Wiitaunioni 

 Jorma Kilpeläinen, Jämsän kaupunki 

 Jorma Teittinen, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri 

 Jussi Huttunen, professori, 

 Marja Heikkilä, Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus 

 Mikael Palola, perusturvaliikelaitos Saarikka 

 Olli-Pekka Ryynänen, professori, Kuopion yliopisto (yleislääketiede) 
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 Pekka Kettunen, professori, Jyväskylän yliopisto (sosiaalipalvelujen arviointi) 

 Pekka Utriainen, Jyväskylän kaupunki 

 Raija Kolehmainen, Äänekosken kaupunki 

 Reijo Räsänen, Keski-Suomen seututerveyskeskus 

 Risto Kortelainen, Jyväskylän kaupunki 

 Sakari Möttönen, dosentti, Jyväskylän ja Kuopion yliopistot (kuntademokratia 
ja hallinto) 

 Vuokko Hiljanen, Laukaan kunta /Keski-Suomen seututerveyskeskus 

 

Kehitysvammaisten asumiseen ja siihen liittyvien palvelujen kehittämiseen Keski-
Suomessa keskittynyt alatyöryhmä, ns. Kehas-työryhmä, kokoontui raportointijakson 
aikana kerran (4.11.). Työryhmään kuuluvat:  

 Alen, Reija, pj. ylilääkäri, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri 

 Hanhikoski, Emmi 

 Haverinen, Olli-Pekka 

johtava sosiaalityöntekijä, Jyväskylän kaupunki 

puheenjohtaja, Keski-Suomen kehitysvammaisten tukipiiri 

 Heikkilä, Marja johtaja, Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus 

 Karvala, Tapani asuntotoimen päällikkö, Jyväskylän kaupunki 

 Ladonlahti, Tarja 

 Luukkonen, Ritva 

erityispedagogiikan lehtori, Jyväskylän yliopisto 

terveyskeskuslääkäri, Wiitaunioni 

 Markkanen, Outi sosiaalityön johtaja, Äänekosken kaupunki 

 Mustakallio, Armi vammaispalvelujohtaja, Jämsän kaupunki 

 Mäkinen, Marika hallituksen jäsen, Keski-Suomen autismiyhdistys 

 Saarinen, Marja-Leena toimitusjohtaja, Keski-Suomen vammaispalvelusäätiö 

 Salminen, Marjatta palveluyksikön johtaja, Jyväskylän kaupunki 

 Vertanen, Heli palvelualueen johtaja, perusturvaliikelaitos Saarikka 

 

Alatyöryhmä jatkoi syksyllä valmistuneen kyselyn pohjalta Keski-Suomen alueellisen 
suunnitelman työstämistä kehitysvammaisten asumisesta ja siihen liittyvistä palveluista 
vuosille 2010–15. Alatyöryhmässä työstetään myös mallia sosiaali- ja terveydenhuollon 
integraatiosta kehitysvammapalveluissa ja kehitetään vammaispalveluiden palvelura-
kennetta Keski-Suomessa. Työhön saadaan jatkossa tukea Kaste-hankkeesta. 

Lisäksi hanke käynnisti Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksen JyTe-
kuntien aloitteesta yhteistyötä JyTe-alueen sekä Keski-Suomen Seututerveyskeskusalu-
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een kanssa niiltä osin kuin se koskee sosiaali- ja terveydenhuollon integraatiota. Suun-
nittelutyöryhmä on kokoontunut raportointikauden aikana 13.1. ja 9.2. Työryhmään 
on kutsuttu JyTe- alueen ja Seututerveyskeskusalueen kuntien sosiaali- ja perusturva-
johtajat. Kokoonpanoa laajennetaan maaliskuussa JyTe- alueen ja Seututerveyskeskus-
alueen terveydenhuollon johtajistoon. 

 

Hankkeen ohjausryhmänä toimii Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon koordinaa-
tioryhmä, joka ei kokoontunut raportointijaksolla lainkaan palvelurakenneselvitys-
hankkeen asioissa. Ohjausryhmän kokoonpano on liitteessä 1. 

 

Hankkeen koordinaattorina on toiminut johtaja Marja Heikkilä Keski-Suomen sosiaa-
lialan osaamiskeskuksesta. Hän käyttää työajastaan 20 % hankkeen tehtäviin. Hank-
keen työryhmien sihteerinä on jatkanut Sivi Talvensola Keski-Suomen sosiaalialan 
osaamiskeskuksesta. 

 

Hanke on jatkanut yhteistyötä mm. Keski-Suomen hyvinvointistrategiahankeen ja 
Kaste-hankkeiden kanssa hankesuunnitelman mukaisesti. 

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon aluekokeiluhankkeeseen ei Keski-Suomessa ryhdytty ha-
kemaan liian nopean aikataulun vuoksi. Hankkeeseen olisi pitänyt hakea 31.10.2010 
mennessä. 

 

Hankkeen työryhmien muistiot ovat saatavilla Keski-Suomen sosiaali- ja terveysalan 
ammattilaisten yhteisöverkossa, Intermetso-Sonettessa (https://sonette.fi). 

 

1.3.2 Tilaisuudet 

Hankkeessa järjestettiin toimintasuunnitelman mukaisesti maakunnallinen seminaari ja 
kolme seudullista keskustelutilaisuutta. Lisäksi Kehas-työryhmä järjesti seminaarin ke-
hitysvammaisten asumisesta.  

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon integraatio Keski-Suomessa -seminaari järjestettiin 9.11.2010 Jy-
väskylässä. Seminaari suunnattiin maakunnan kuntien ja kuntayhtymien luottamus-
henkilöjohdolle, kunnanjohtajille, sosiaali- ja terveysjohdolle, maakuntahallitukselle, 
kuntien elinkeinoyhtiöille, sosiaali- ja terveysalan järjestöjohdolle sekä muille Keski-
Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen kehittämisestä kiinnostuneille. 
Päivään osallistui noin 100 henkilöä. Esitykset ovat saatavilla Koskeverkon sivuilla 
(Tapahtumat ja koulutukset > Koulutusmateriaalit). Seminaariohjelma on liitteenä 2. 

 

https://sonette.fi/


 

7 

 

Hankkeessa toteutettiin kolme seudullista keskustelutilaisuutta eri puolilla maakuntaa. Ti-
laisuudet järjestettiin 2.12. Jämsässä (Jämsän ja Kuhmoisten yhteistoiminta-alue) ja 
9.12. Äänekoskella (Saarijärven–Viitaseudun kunnat ja Äänekosken kaupunki) sekä 
Jyväskylässä (Jyväskylän kaupungin, Hankasalmen, Muuramen ja Uuraisten kuntien 
sekä Keuruun kaupungin, Laukaan, Konneveden, Multian, Joutsan, Luhangan, Toiva-
kan ja Petäjäveden kuntien edustajat).  Tilaisuuksien tavoitteena oli yhdessä maakun-
nan eri alueiden kanssa kehittää sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakennetta. Erityi-
sesti haluttiin kuulla seutujen näkemyksiä Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon 
järjestämisen tulevaisuudesta. Kunnilla oli mahdollisuus kutsua tilaisuuksiin omien 
sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisen kannalta keskeiset toimijat. Jämsän tilaisuu-
dessa oli n. 20 osallistujaa, Äänekoskella n. 40 ja Jyväskylässä n. 60. Tilaisuuksien 
muistiot ja materiaali ovat saatavilla Koskeverkon sivuilla 
(http://www.koskeverkko.fi/  - Tapahtumat ja koulutukset > Koulutusmateriaalit). 
Seututapaamisten ohjelmat ovat liitteenä 3. 

 

Kehas-työryhmä järjesti 26.11. maakunnallisen Kehitysvammaisten ja muiden erityisryhmien 
asuntokohteiden suunnittelu ja toteutus -seminaarin Jyväskylässä. Seminaarin tavoitteena oli 
keskustella ja ottaa kantaa, millaista on kehitysvammaisten ihmisten asuminen ja siihen 
liittyvät palvelut Keski-Suomessa nyt ja tulevaisuudessa mm. syksyllä valmistuneen 
maakunnallisen selvityksen valossa. Osallistujia seminaarissa oli lähes 60 henkilöä. Esi-
tykset ovat saatavilla Koskeverkon sivuilla (http://www.koskeverkko.fi/ - Tapahtu-
mat ja koulutukset > Koulutusmateriaalit). Päivän ohjelma on liitteenä 4.  

1.4 Kustannusten toteutuminen verrattuna hankesuunnitelman 
mukaiseen budjettiin 

Hankkeen toteutuneet kustannukset käyvät ilmi taulukosta 1. 

 

Taulukko 1. Hankkeen kustannusten toteutuminen ajanjaksolla 1.9.2010–
28.2.2011. 

   
KUMULAT. TOT 

 
  2010-2011 

9/2010-
2/2011 

   VARSINAISEN TOIMINNAN TUOTOT       

           Muut tuotot 
 

70 000,00 5 676,00 0,00 

   VARSINAINEN TUOTOT YHTEENSÄ 70 000,00 5 676,00 0,00 

   VARSINAISEN TOIMINNAN KULUT       

           HENKILÖSTÖKULUT         

           Toimihenkilöiden palkat 
  

-5 703,57 -5 703,57 

           Tuntipalkat 
  

-6 560,70 -3 421,94 

           Muut palkkamenot 
  

-1 425,50 -625,50 

           Sosiaalikulut 
  

-2 513,33 -1 871,71 
           HENKILÖSTÖMENOT 
YHTEENSÄ -47 000,00 -16 203,10 -11 622,72 

           TOIMITILAVUOKRAT         

           Toimitilavuokrat 
  

-1 010,30 -1 010,30 

http://www.koskeverkko.fi/
http://www.koskeverkko.fi/
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           VUOKRAT YHTEENSÄ     -1 010,30 -1 010,30 

           MUUT KULUT         

           Matka- ja majoituskulut 
 

-2000,00 -1 291,20 -705,30 

           Henkilöstön koulutuskulut 
  

-50,00 -50,00 

           Muut vuokrat 
  

-424,91 -424,91 

           Edustuskulut 
 

-2950,00 -862,60 -640,90 

           Konttori- ja hallintokulut 
 

-6950,00 -67,97 -46,62 

           Ostetut palvelut 
 

-11100,00 -6 060,83 -5 794,23 

           MUUT KULUT YHTEENSÄ   -23000,00 -8 757,51 -7 661,96 

      TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ   -70 000,00 -25 970,91 -20 294,98 

           TUOTTOJÄÄMÄ   0 -20 294,91 -20 294,98 

 

Hankkeen kustannukset tarkasteluajanjaksolla koostuvat seminaarikuluista (tilat, tarjoi-
lut ja luentopalkkiot), seutukierroksen kuluista (tilat, tarjoilut ja luentopalkkiot), hank-
keen koordinaattori Marja Heikkilän ja hankkeeseen tuntityötä tekevän Sivi Talvenso-
lan syys-tammikuun palkkakuluista, tieteellisen asiantuntijaryhmän jäsenten palkka- ja 
matkakuluista, asiantuntijatyöparien matkakuluista, hanketyöryhmien kokouskuluista 
(tilat ja tarjoilut), konttori- ja hallintokuluista.  

Hankkeen koordinaattori Marja Heikkilän ja tuntityötä tekevän Talvensolan kokonais-
työaika sekä päiväkohtainen työaika raportoidaan Keski-Suomen liitolle maksatusha-
kemuksen liitteissä. 

1.5 Hankkeen jatko 

1.5.1 Hankkeen aikataulu 

 

HANKKEEN AIKATAULU 

1.3.2011- Keski-Suomen palvelumallin työstäminen eri tasoilla jatkuu 
työryhmissä, kuntien viranhaltijoiden sekä kuntien, kuntayh-
tymien ja maakuntaliiton luottamushenkilöiden kanssa 

Maalis-huhtikuu 
2011 

Asiantuntijatyöparien työ ja ehdotukset valmistuvat, niiden 
käsittely ohjausryhmässä, työryhmissä ja kuntien viranhaltijoi-
den kanssa 

Huhtikuu 2011 Yhteistyön tiivistäminen maakunnan kehitysyhtiöiden kanssa, 
yhteinen tapaaminen 

Huhti-toukokuu 
2011 

Teknologian hyödyntäminen – mm. yhteispalvelupilotti ja vi-
deoneuvottelujen käytön edistäminen sote-palveluissa 

4.5.2011 ”Seutukierros 2” SHP:n muutosseminaarin osana 
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Kesäkuun alku 2011 Päätösseminaari, ehdotus Keski-Suomen mallista v. 2 

Kesäkuu 2011 Mahdolliset jatkohankkeet 

30.6.2011 Hanke päättyy. Hankkeen loppuraportti on valmis  

 

1.5.2 Arvio seuraavalla raportointikaudella (1.3.–30.6.2011) muodos-
tuvista kustannuksista 

Kustannukset muodostuvat mm. maakunnallisesta päätösseminaarista, asiantuntija-
palkkioista, palkkakustannuksista ja työryhmien kokouskuluista.  

 

Taulukko 2. Arvio seuraavalla raportointikaudella (1.3.–30.6.2011) muodostuvis-
ta kustannuksista 

  
BUDJETTIARVIO 

    1.3.2011–30.6.2011 

      VARSINAISEN TOIMINNAN KULUT   

           HENKILÖSTÖKULUT     

           Palkat 
 

26 000,00 

           Muut palkkamenot 
 

0,00 

           Sosiaalikulut 
 

7 300,00 

           HENKILÖSTÖMENOT YHTEENSÄ 33 300,00 

           MUUT KULUT     

           Matka- ja majoituskulut 
 

2 500,00 

           Edustuskulut 
 

500,00 

           Vuokrakulut 
 

1 000,00 

           Konttori- ja hallintokulut 
 

500,00 

           Ostetut palvelut 
 

6 200,00 

           MUUT KULUT YHTEENSÄ   10 700,00 

      TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ   44 000,00 

 

1.6 Ohjausryhmän arvio hankkeen edistymisestä ja jatkotoimenpi-
teiden tarkoituksenmukaisuudesta 

 
Ohjausryhmän kokous 10.3.2011, ote muistiosta:  
 

Ohjausryhmän arviot: 

Sosiaali- ja terveydenhuollon integraatio luo kivijalan. Sekä perus- että eri-
koistason toimintoja tarvitaan. Erikoissairaanhoidon osuus tulee nostaa 
painokkaammin esille jatkokeskusteluissa. Esim. Eteentyönnettyä erikois-
sairaanhoitoa ei ole vielä visioitu. (Esim. polikliinisten toimenpiteiden siir-
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to terveyskeskuksiin). Mm.Olli-Pekka Ryynänen on tieteellisessä asiantun-
tijaryhmässä tuonut seikkoja tähän liittyen esille.  

Erityispalveluiden integraatiota tulee myös käsitellä selvityksessä lisää. 
Esim. sosiaalialan osaamiskeskuksen ja sairaanhoitopiirin yhteistyöstä kai-
vattiin esitystä. Maakunnallisen perusterveydenhuollon yksikön tehtävät 
on kirjattu uuteen terveydenhuoltolakiin.  

Näillä lisäyksillä ja evästyksillä ohjausryhmä hyväksyi väliraportin. Jatkossa 
muotoiltavassa ehdotuksessa tulee olla huomioituina myös erityispalvelui-
den ja erikoissairaanhoidon osuus.  
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LIITTEET 

Liite 1. Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon koordinaatioryhmän kokoonpano 

Astikainen Anne  kehittämispäällikkö  K-S sosiaaliturvayhdistys 

Heikkilä Marja johtaja Koske 

Heikura Kaija hallintoylihoitaja K-S sairaanhoitopiiri 

Isolauri Jouko sairaanhoitopiirin johtaja K-S sairaanhoitopiiri 

Järvinen Sari valtuuston puheenjohtaja Joutsan kunta 

Kohonen Pirjo palvelujohtaja Perusturvaliikelaitos Saarikka 

Kolehmainen Raija perusturvajohtaja Äänekosken kaupunki 

Korhonen Hannu suunnittelujohtaja Keski-Suomen Liitto 

Kortelainen Risto muutosjohtaja Jyväskylän kaupunki 

Könönen Päivi kehittämispäällikkö Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö, 

Jykes Oy 

Latva-Nevala Anneli perusturvan toimialajohtaja Wiitaunioni 

Liehu Tuula sosiaali- ja terveysjohtaja Jämsän kaupunki 

Niemelä Anssi henkilöstöjohtaja Jyväskylän kaupunki, SOTEPA 

Palola Mikael johtaja Perusturvaliikelaitos Saarikka 

Pihlajasaari Helena maakuntahallituksen pu-

heenjohtaja 

Keski-Suomen Liitto 

Pitkänen Marko alueasiamies Tehy 

Puolakka Jukka johtajaylilääkäri K-S sairaanhoitopiiri 

Räsänen Reijo toimitusjohtaja K-S sairaanhoitopiiri, seututerveys-

keskus 

Saarinen Sari maakuntahallituksen jäsen Keski-Suomen Liitto 

Suojasalmi Jussi  toimitusjohtaja Jyväskylän seudun päihdepalve-

lusäätiö 

Utriainen Pekka sosiaali- ja terveysjohtaja Jyväskylän kaupunki 

Vanhanen Riitta perusturvajohtaja Keuruun kaupunki 

Vesala Arto hallintoylilääkäri Jämsän kaupunki 

Haaki Raili suunnittelija, sihteeri Koske 

Rytkönen Asko kehittämispäällikkö, sihteeri K-S sairaanhoitopiiri 
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Liite 2. Sosiaali- ja terveydenhuollon integraatio Keski-Suomessa -seminaarin ohjelma 

 

Päivän ohjelma  

Seminaarin puheenjohtajana toimii hankkeen vastuullinen johtaja, sairaanhoitopiirin johtaja Jouko 
Isolauri 

9.00 Seminaarin avaus 
Johtaja Jouko Isolauri, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri 
 

9.15 Sosiaali- ja terveydenhuollon integraation kehityskulkuja – onnistumisia ja 
haasteita 

 Erikoistutkija Liisa Heinämäki, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
 
10.15 Keski-Suomen integraation tilanne 
 Strategiajohtaja Sakari Möttönen, Jyväskylän kaupunki 
 Kuntayhtymän johtaja Mikael Palola, Saarikka 
 
11.15–12.15 Lounastauko 
 
12.15 Kokemuksia Forssan seudulta: Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon 

toteutunut integraatio ja suunnitelma sosiaalihuollon integroinnista 
Yhtymäjohtaja Markku Puro, Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymä 
 

13.00 Kokemuksia Pohjois-Karjalasta: Sairaanhoidon ja sosiaalipalveluiden integraa-
tio  
Johtajaylilääkäri Antti Turunen Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen 
kuntayhtymä 
 

13.45–14.05  Kahvitauko  
 
14.05 Julkisen ja yksityisen yhteistyö sosiaali- ja terveydenhuollon integraation edis-

täjänä 
 Apulaiskaupunginjohtaja Jorma Kilpeläinen, Jämsä 
 
14.35 Ehdotus Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon malliksi, versio 1  

Hankkeen projektipäällikkö, johtaja Marja Heikkilä, Keski-Suomen sosiaalialan 
osaamiskeskus 
 

15.05  Kommenttipuheenvuorot 
 Jyväskylän kaupunki, Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Pauli Partanen 
 Äänekosken kaupunki, Kaupunginjohtaja Hannu Javanainen 
 Joutsan kunta, Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Sari Järvinen 

 
15.45 Päivän yhteenveto ja päätössanat 
 Jouko Isolauri  
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Liite 3. Seutukierroksen keskustelutilaisuuksien ohjelmat 

 

Jämsän ja Kuhmoisten yhteistoiminta-alueen kunnat  

KUTSU KESKI-SUOMEN SOSIAALI- JA 
TERVEYDENHUOLLON PALVELURAKENNESELVITYKSEN 
SEUTUKIERROKSEN KESKUSTELUTILAISUUTEEN 

Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneselvitys -hanke järjestää 
kolme keskustelutilaisuutta, joiden tavoitteena on yhdessä maakunnan eri alueiden 
kanssa kehittää sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakennetta. Erityisen keskeistä on 
kuulla seutukuntien näkemyksiä Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestä-
misen tulevaisuudesta. Ensimmäinen tilaisuus järjestetään Jämsässä. Kunnat voivat 
kutsua tilaisuuksiin omien sosiaali- ja terveyspalveluidensa järjestämisen kannalta kes-
keiset toimijat. 

Aika: 2.12.2010 klo 9–12  

Paikka: Jämsän kaupungintalon valtuustosali, os. Seppolantie 10, 42100 
Jämsä 

Ohjelma: 

9.00 Tilaisuuden avaus. Jouko Isolauri 

9.15 Ehdotus Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon malliksi. Marja 
Heikkilä  

9.45 Seudun näkemykset: 

 Apulaiskaupunginjohtaja Jorma Kilpeläinen, Jämsän kaupunki 

 Kunnanjohtaja Anne Heusala, Kuhmoisten kunta 

10.25  Kahvitauko 

10.45  Keskustelu 

Keskustelussa ovat mukana palvelurakennetyöryhmän jäsenet toimitusjoh-
taja, johtava lääkäri Reijo Räsänen ja muutosjohtaja Risto Kortelainen se-
kä hankkeen hallinnon ja rahoituksen asiantuntijatyöpari strategiajohtaja, 
dosentti Sakari Möttönen ja kuntayhtymäjohtaja Mikael Palola sekä integ-
raatiokysymysten asiantuntijana sosiaalityön johtaja Outi Markkanen.  

12.00 Tilaisuuden päätös. Jouko Isolauri 

Saarijärven–Viitasaaren seudun kunnat ja Äänekosken kaupunki 
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KUTSU KESKI-SUOMEN SOSIAALI- JA 
TERVEYDENHUOLLON PALVELURAKENNESELVITYKSEN 
SEUTUKIERROKSEN KESKUSTELUTILAISUUTEEN 

Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneselvitys -hanke järjestää 
kolme keskustelutilaisuutta, joiden tavoitteena on yhdessä maakunnan eri alueiden 
kanssa kehittää sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakennetta. Erityisen keskeistä on 
kuulla seutukuntien näkemyksiä Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestä-
misen tulevaisuudesta. Pohjoisen Keski-Suomen kuntien tilaisuus järjestetään Ääne-
koskella. Kunnat voivat kutsua tilaisuuksiin omien sosiaali- ja terveyspalveluidensa 
järjestämisen kannalta keskeiset toimijat. 

Aika: 9.12.2010 klo 9–12  

Paikka: Äänekosken kaupungintalon valtuustosali, os. Hallintokatu 4, 44100 
Äänekoski 

Ohjelma: 

9.00 Tilaisuuden avaus. Jouko Isolauri 

9.15 Ehdotus Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon malliksi. Marja 
Heikkilä  

9.45 Seudun näkemykset: 

Kuntayhtymähallituksen pj. Jorma Launonen, SoTe kuntayhtymä Saarikka 

 Perusturvalautakunnan pj. Jarkko Kaukometsä, Äänekosken kaupunki 

Perusturvalautakunnan pj. Pekka Niskanen, Wiitaunionin ja Kinnulan yh-
teistoiminta-alue  

10.25  Kahvitauko 

10.45  Keskustelu 

Keskustelussa ovat mukana palvelurakennetyöryhmän jäsenet toimitusjoh-
taja, johtava lääkäri Reijo Räsänen ja muutosjohtaja Risto Kortelainen se-
kä hankkeen hallinnon ja rahoituksen asiantuntijatyöpari strategiajohtaja, 
dosentti Sakari Möttönen ja kuntayhtymäjohtaja Mikael Palola sekä integ-
raatiokysymysten asiantuntijana sosiaalityön johtaja Outi Markkanen.  

12.00 Tilaisuuden päätös. Jouko Isolauri 
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Jyväskylän kaupungin, Hankasalmen, Muuramen ja Uuraisten kuntien sekä Keuruun 
kaupungin, Laukaan, Konneveden, Multian, Joutsan, Luhangan, Toivakan ja Petäjäve-
den kuntien edustajat 

KUTSU KESKI-SUOMEN SOSIAALI- JA 
TERVEYDENHUOLLON PALVELURAKENNESELVITYKSEN 
SEUTUKIERROKSEN KESKUSTELUTILAISUUTEEN 

Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneselvitys -hanke järjestää 
kolme keskustelutilaisuutta, joiden tavoitteena on yhdessä maakunnan eri alueiden 
kanssa kehittää sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakennetta. Erityisen keskeistä on 
kuulla seutukuntien näkemyksiä Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestä-
misen tulevaisuudesta. Jyväskylän seudun ja Seututerveyskeskusalueen kuntien tilai-
suus järjestetään Jyväskylässä. Kunnat voivat kutsua tilaisuuksiin omien sosiaali- ja ter-
veyspalveluidensa järjestämisen kannalta keskeiset toimijat. 

Aika: 9.12.2010 klo 13–16  

Paikka: Jyväskylän kaupungin Tietotalon Vouti- sali, os. Kilpisenkatu 1, 40100 Jyväskylä 

 
OHJELMA: 
 

13.00 Tilaisuuden avaus. Jouko Isolauri 

13.15 Ehdotus Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon malliksi. Marja Heikkilä  

13.45 Seudun näkemykset: 
 Sos. ja terv. ltk:n pj. Marko Kytömaa, Laukaan kunta 
 Perusturvajohtaja Anne Ylönen, Toivakka ja Joutsa 
 Kaupunginjohtaja Timo Louna, Keuruun kaupunki  
 
14.15 Kahvitauko 
 
14.30 Perusturvaltk:n pj Riitta Mäkinen ja apulaiskaupunginjohtaja Pekka Utriainen, Jyväsky-

län kaupunki 
 Kunnanjohtaja Matti Mäkinen, Hankasalmen kunta 
 Perusturvajohtaja Kari Jaatinen, Muuramen kunta 
 Perusturvajohtaja Jouko Nykänen, Uuraisten kunta 
 
15.10  Keskustelu 

Keskustelussa ovat mukana palvelurakennetyöryhmän jäsenet toimitusjohtaja, johtava 
lääkäri Reijo Räsänen ja muutosjohtaja Risto Kortelainen sekä hankkeen hallinnon ja 
rahoituksen asiantuntijatyöpari strategiajohtaja, dosentti Sakari Möttönen ja kuntayh-
tymäjohtaja Mikael Palola sekä integraatiokysymysten asiantuntijana sosiaalityön johta-
ja Outi Markkanen.  
 

16.00 Tilaisuuden päätös. Jouko Isolauri 
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Liite 4. Kehitysvammaisten ja muiden erityisryhmien asuntokohteiden suun-
nittelu ja toteutus –seminaarin ohejelma 

KEHITYSVAMMAISTEN JA MUIDEN ERITYISRYHMIEN 
ASUNTOKOHTEIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS -

SEMINAARI 

 

Aika: Perjantaina 26.11.2010 klo 9.00–12.00 

Paikka: Keski-Suomen museon auditorio, Alvar Aallon Katu 7, 40600 
JYVÄSKYLÄ 

Tavoite: Keskustella ja ottaa kantaa, millaista on kehitysvammaisten ihmisten asu-
minen ja siihen liittyvät palvelut Keski-Suomessa nyt ja tulevaisuudessa. 
Muutosta ohjaavat YK:n vammaisten ihmisten oikeuksia koskeva yleisso-
pimus ja valtioneuvoston periaatepäätös laitosasumisen merkittävästä vä-
hentämisestä Suomessa. 

OHJELMA 

8.30 Aamukahvi 

9.00 Seminaarin avaus                                                                                                

Tilaisuuden puheenjohtaja, johtaja Marja Heikkilä, Keski-Suomen sosiaa-
lialan osaamiskeskus (Koske) 

9.10 Laatu asunnoissa ja palveluissa  

Kehittämispäällikkö Susanna Hintsala, Kehitysvammaliitto 

10.00 Kehitysvammaisten asuminen ja siihen liittyvät palvelut (KEHAS)-
selvityksen tulos: Millaisia suunnitelmia Keski-Suomen kunnilla on 
kehitysvammaisten henkilöiden asumisen kehittämiseksi.                             

 Johtaja Marja Heikkilä, Koske 

10.30 Virkistystauko 

10.45 Lupamenettelyt ja valvonta                                                        

 Lääninsosiaalitarkastaja Aila Peltoniemi, Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallin-
tovirasto (AVI) 

11.00 ARA:n avustamat asuntohankkeet, rahoitusprosessi, laatu- ja kus-
tannusohjaus                                                        

 Apulaisjohtaja Martti Polvinen, Asumisen rahoittamis- ja kehittämiskeskus 
(ARA)  

11.30 Keskustelua 

12.00  Tilaisuuden päättäminen 
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Julkaisija 

Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus 

 

Osoite: 
Matarankatu 4, 40100 Jyväskylä 
www.koskeverkko.fi 


