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   Tiedote 19.4.2022 
 
Elinvoiman kehittämiseen uutta virtaa Juvalla 
 
Juvalla kutsuttiin yhteen kunnan kehittämisestä kiinnostuneita, joilla on juuret Juvalla 
tai sydän muutoin sykkii Juvalle. Tavoitteena on, että Advisory Boardin nimellä 
kulkevan tiimin kokemus, osaaminen ja verkostot valjastetaan kunnan elinvoiman 
kehittämiseksi.  
 
Kuntien toimintaympäristö muuttuu koko ajan. Suuri muutos tapahtuu vuoden 2023 
alusta, kun sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimi siirtyvät hyvinvointialueiden 
vastuulle. Vaikka Juvalla hyvinvointialueiden aloittaminen ei nykyisestä ole 
toiminnallisesti suuri, on sillä suuret vaikutukset kunnan talouteen. – Tällä hetkellä 
kunnan tehtävistä suurin on sosiaali- ja terveyspalvelut. Vaikkei Juvan kunta 
järjestäkään palveluita itse, vaan Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden 
kuntayhtymä Essote, on vuoden 2023 alusta aloittavilla hyvinvointialueilla merkittävä 
vaikutus myös Juvan kuntaan. Kunnan menoista 65 % siirtyy hyvinvointialueille, ja suurin 
piirtein saman verran myös tuloista. Muutos leikkaa mm. kunnan veroprosentintuottoja 
ja valtionosuuksia. Kuinka paljon, täsmentyy vielä vuoden mittaan. Joka tapauksessa 
kunnan elinvoiman kehittämisen merkitys uudessa tilanteessa korostuu, kertoo 
kunnanjohtaja Mervi Simoska. 
 
Uudistuksen myötä Juvalla, kuten muissakin kunnissa, sivistyspalveluista muodostuu 
kunnan suurin toimiala ja sen merkitys nykyisestään korostuu. Hyvinvoinnin ja 
terveyden edistämisessä sivistyspalveluilla on merkittävä rooli. Muutoksessa ei sovi 
unohtaa myöskään muita kunnan toimintoja. Myös kunnallistekninen infra ja kunnan 
omistamien yritysten ja yhteisöjen rooli muuttuu merkittävämmäksi.  
 

- Oletettavaa on, että kunnan toiminnan suunnittelu ja ennakointi hieman 
helpottuvat, vaikka edelleen elämme erittäin epävarmoja ja haasteellisia aikoja, 
ennakoi Simoska. Hän muistuttaa, että kunnissa on eletty epävarmuuden keskellä 
vuosia eikä vuoden 2023 suunnittelu ole yhtään aiempaa helpompaa,  
päinvastoin. Kevään mittaan on odotettavissa ennakollisia laskelmia niin 
hyvinvointialueiden kuin kuntien valtion rahoituksista.  
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Elinvoiman kehittäminen yhteinen asia 

Kunnan tehtävä on kuntalain mukaan kuntalaisten hyvinvoinnista huolehtiminen ja 
alueensa elinvoiman kehittäminen. Juvalla tähän työhön valjastettiin uusi tiimi. 
Advisory Board. Siihen kutsuttiin henkilöitä, joilla sydän sykkii Juvalle. – Meillä on koossa 
erinomainen joukko, jolla on osaamista, kokemusta ja ideoita kuntamme kehittämiseen. 
Mukana on eri aloilla meritoituneita nykyisiä juvalaisia, täältä maailmalle lähteneitä 
taikka täällä työtä tekeviä, kertoo Simoska. Tavoitteena on, että ryhmä tukee kuntaa 
osaamisellaan ja verkostoillaan elinvoiman kehittämisessä, mutta tarjoaa myös uusia 
yhteyksiä tiimin jäsenille.  

Ensimmäisen kerran Advisory Board kokoontui Juvan Partalassa huhtikuussa 2022. 
Iltapäivän antina oli paljon ideoita ja ajatuksia kunnan kehittämiseksi.  

- Huomattavan monissa työryhmissä ja vastaavissa mukana olleena, kyllä 
meidän ensimmäinen Advisory Boardin tapaamisemme osoitti, miten 
ainutlaatuisen intohimoisella otteella ja suurella sydämellä tämä ryhmä halusi 
antaa parastaan. Kun monipuolinen asiantuntemus ja vahva tunne kohtasivat, 
lopputulemana oli huikeat keskustelut Juvan vahvuuksista ja 
kehittämiskohteista, toteaa vuorineuvos Reijo Karhinen. 
  

Karhisen kanssa samoilla linjoilla olivat muutkin osallistujat. - Kaikilla osallistujilla oli 
vilpitön halu toimia yhteisen hyvän eteen ja se näkyi selvästi ryhmätöitä tehdessä, 
sanoo puolestaan yrittäjä Katja Noponen.  

Kunnan väelle päivä poiki runsaasti ideoita jalostettavaksi. Advisory Board kokoontuu 
pari kertaa vuodessa. Seuraava tapaaminen on suunnitteilla syksylle 2022. Silloin 
viimeistään on esillä, mitä ensimmäisen yhteisen tapaamisen ideoille kuuluu. 

 
Lisätietoja kunnanjohtaja Mervi Simoska, puh. 0400 136 202, mervi.simoska@juva.fi ja 
kehittämispäällikkö Mika Kärki, puh. 0400 135 087, mika.karki@juva.fi 


