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Kuka 
olen?

• Satakuntalainen ruohonjuuritasolta

• Henkilöstön kehittämisasioista innostunut 
talouden ekonomi

• +20 vuotta Raumalla teknologiateollisuudessa 
talouden tehtävissä, jotka sisältäneet myös HR:n ja 
ICT:n vastuita sekä järjestelmäkäyttöönottoja ja 
talouspalvelukeskuksen perustamisen

• Viimeiset +5 vuotta Porin kaupungilla 
kehittämistehtävissä, teknisen toimialan talouden 
kautta konsernihallintoon kehittämispäälliköksi 
sisältäen perusturvan controller-tuen

• Nyt Satakunnan hyvinvointialueen talouden 
vastuuvalmistelijana

• Siirtymässä liikkeenluovutuksessa Satakunnan 
hyvinvointialueelle 1.1.2023



Talousjaoston asettama tavoite

Talouden arki hyvinvointialueemme aloittaessa 1.1.2023 on: 
➢ oleellisilta osin toimivaa ja sujuvaa 
➢ valmiudet edelleen kehittämiselle on luotu

Talouden toimiva ja sujuva arki tarkoittaa käytännössä:
➢ talous on organisoitunut hyvinvointialueen sote-palvelua ja pelastustoimea tukevasti 
➢ tätä ydintoimintaa tukemassa ja edellytyksiä luomassa on talousammattilaisia

➢ hyvinvointialueella ovat käytössä nykyaikaiset talouden järjestelmät

➢ robotiikka-/automaatio-/tekoälyratkaisuja otetaan käyttöön helpottamaan talouden arjen 
rutiineissa 

➢ talousraportointi tukee päätöksentekoa

➢ hyvinvointialueella on realistinen talousarvio 

➢ talouden seurannan osalta on luotu säännölliset rutiinit yhdessä hyvinvointialueen ydintoiminnan 
kanssa

➢ talouden toiminnan prosessit toimivat



Talouden valmistelussa työn alla

Siirtyvien organisaatioiden eri tavat 
talouteen liittyen 31.12.2022 asti

✓Erilaiset organisoitumistavat

✓ Erilaiset tuottamistavat, erilaiset 
prosessit ja laskentatunnisteet

✓ Erilaiset talousjärjestelmät

Yksi hyvinvointialueen talouden 
tapa 1.1.2023 alkaen

✓Yksi talousorganisaatio

✓ Yhtenäinen tuottamistapa, yhtenäiset 
prosessit ja laskentatunnisteet

✓ Yhdet talousjärjestelmät



Aktiviteetit

• Talousjärjestelmien käyttöönotto

• Talouden organisoitumisen valmistelu

• Talousarvio 2023 valmistelu



Talousjaoston tilannekatsausta

• Talouden valmistelussa kaikki etenee lopullisen tavoiteaikataulun mukaisesti 
suhteessa kansallisiin Tiekarttoihin.
o Valtakunnallisia päätöksiä tai ohjausta odotetaan kuitenkin pikaisesti oleellisiin talouden 

järjestelmäkäyttöönottoon vaikuttaviin perusasioihin, kuten tilikartta, palveluluokat, 
tilastointi.

• Kuntien vahvistuksia siirtyvistä taloushenkilöistä odotetaan, jotta henkilöstö 
saadaan kokonaisuudessaan mukaan valmistelutyöhön.

• Tunnistettuja riskejä:
o Henkilöstön kuormittuminen tiiviissä valmisteluaikataulussa nykyisen työn ohessa sekä 

omien resurssien riittävyys
o Järjestelmätoimittajan projektikyvykkyys sekä aikatauluun sitoutuminen, kun 

samanaikaisesti muutostyötä tehdään monille hyvinvointialueille. Uuden järjestelmän 
valmius sekä suorituskyky- ja automaatioaste suurten massojen käsittelyyn.

o Rahoituksen riittävyys (perusrahoitus & ICT-muutosrahoitus)



Päätöksenteon kannalta tärkeää 
talouden valmistelulle

• Organisaatiorakenne kustannuspaikkoineen päätetty 3/2022, 
viimeistään 4/2022

• Johtaja- ja esimiesvalinnat tehty 5/2022

• Henkilöstö esimiehineen jaettu kustannuspaikoille 6/2022


