
Tiedote 17.06.2022 

Jakelu: Alueen mediat 

HYVINVOINTIALUEEN AIKA LÄHENEE: Mäntyharjulla, Pertunmaalla ja Puumalassa selvitetään 
ateriapalveluiden ja osin puhtauspalveluiden järjestämistä yhteistyössä Järvi-Saimaan Palvelut 
Oy:n kanssa. 

Etelä-Savon hyvinvointialueen aloittaminen 1.1.2023 muuttaa kuntien ateriapalvelutuotantoa. Tähän 
asti kunnat ovat tuottaneet aterioita sekä kouluille, varhaiskasvatukseen ja sote-sektorille. 
Hyvinvointialueen aloittaminen tuo tähän muutoksen, sillä hyvinvointialue ei voi jatkossa ostaa 
palvelua suoraan kunnilta. Lisäksi Puumalan kunnassa kunnan oma henkilöstö on tuottanut sote-
puhtauspalveluita, eli Puumalan osalta muutos koskee myös puhtauspalveluita. Mäntyharjulla ja 
Pertunmaalla sote-puhtauspalvelut on tuotettu Essoten omalla henkilöstöllä. 

Alkuvuonna 2022 kunnat ovat selvittäneet vaihtoehtoja em. palveluiden järjestämiseksi 
tulevaisuudessa. Keskeisenä on pidetty sitä, että henkilöstön yhteiskäyttöä koulu-/varhaiskasvatus ja 
sote-aterioiden tuotannossa ei kannata purkaa, sillä ateriasuoritemäärät ovat rajalliset ja 
synergiaedut ovat selvät. Lisäksi kunnissa on pidetty tärkeänä jatkaa paikallista ateriavalmistusta ja 
säilyttää kunnan mahdollisuudet vaikuttaa palvelutuotantoon sekä vahvistaa kuntien ja 
hyvinvointialueen yhteistyötä. Paikallisuudella nähdään positiivisia vaikutuksia työllisyyteen, 
huoltovarmuuteen ja lähiruuan käyttöön.  

Tältä pohjalta kunnat päättivät selvittää yhteistyömahdollisuudet Järvi-Saimaan Palvelut Oy:n kanssa, 
joka tuottaa ateria- ja puhtauspalveluita jo nyt Juvan, Rantasalmen ja Sulkavan kunnissa. 
Keskusteluissa ovat olleet mukana Mäntyharjun, Pertunmaan ja Puumalan lisäksi Etelä-Savon 
hyvinvointialueen valmistelijat sekä Järvi-Saimaan Palvelut Oy:n nykyiset omistajakunnat. Yhteistyö 
tarkoittaisi käytännössä seuraavaa: 

Mäntyharjun, Pertunmaan ja Puumalan kuntien ateriapalveluhenkilöstö siirtyisi Järvi-Saimaan 
Palvelut Oy:n palvelukseen liiketoimintasiirrolla ns. vanhoina työntekijöinä. Lisäksi selvitetään 
mahdollisuutta siirtää myös Puumalan kunnan puhtauspalveluhenkilöstö sekä Essoten nykyinen 
Mäntyharjun ja Pertunmaan sote-puhtauspalveluhenkilöstö yhtiöön. Apporttiluovutuksen kautta 
Pertunmaa ja Puumala liittyisivät samalla Järvi-Saimaan Palvelut Oy:n omistajiksi sekä nykyisen 
omistajan Mäntyharjun omistusosuus yhtiöstä kasvaisi. 

Aiheeseen liittyvä selvitystyö on käynnissä ja tavoitteena on, että asia etenisi päätöksentekoon 
syksyllä. Mahdollinen liiketoiminta- ja henkilöstösiirrot tapahtuisivat lähellä vuodenvaihdetta tai 
hyvinvointialueen aloittaessa. Selvitykseen liittyen kunnat käyvät tahoillaan kuntien ja 
hyvinvointialueen YT-lain mukaiset yleisneuvottelut henkilöstön siirtoon liittyen. Neuvottelujen 
lähtökohta on, että henkilöstö siirtyisi ns. vanhoina työntekijöinä eikä mahdolliseen siirtoon liity 
henkilöstövähennyksiä. Lisäksi kunnat ja yhtiö järjestävät yhteisiä tiedotus- ja keskustelutilaisuuksia 
henkilöstölle paikkakunnittain selvityksen aikana. 

Järvi-Saimaan Palvelut Oy on Juvan, Rantasalmen, Sulkavan ja Mäntyharjun kuntien sekä Essoten omistama 
palveluyhtiö. Yhtiön liikevaihto on noin 12 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää noin 140 henkilöä. Ateria- ja 
puhtauspalveluiden ohella yhtiön toimii kuntatekniikan eri sektoreilla. Yhtiö tuottaa palveluita ensisijaisesti 
omistajayhteisöilleen ja omistajat käyttävät yhdessä määräysvaltaa yhtiöön. Essoten omistusosuus yhtiöstä 
siirtyy 1.1.2023 Etelä-Savon hyvinvointialueelle. Yhtiön arvot ovat luottamus, rohkeus ja työnilo. 

 

   



Lisätiedot: 

 

Mäntyharjun kunta    

Kunnanjohtaja Jukka Ollikainen   
040-779 7747 

 

Pertunmaan kunta   

Kunnanjohtaja Leena Ruotsalainen  
040-821 4590 

 

Puumalan kunta   

Kunnanjohtaja Niina Kuuva   
050-375 8541 

 

Etelä-Savon hyvinvointialue 

Tila- ja tukipalvelut vastuuvalmistelija Velimatti Thure 
044-351 9658 

 

Järvi-Saimaan Palvelut Oy 

Hallituksen puheenjohtaja Aira Kietäväinen  Toimitusjohtaja Jyri Eskelinen 
050-349 1353      044-417 5243 


