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• Kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja
• Turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat 

sosiaali- ja terveyspalvelut sekä 
pelastustoimen palvelut kaikille suomalaisille

• Parantaa palveluiden saatavuutta ja 
saavutettavuutta erityisesti perustasolla

• Turvata ammattitaitoisen työvoiman saanti
• Vastata yhteiskunnallisten muutosten 

mukanaan tuomiin haasteisiin
• Hillitä kustannusten kasvua
• Parantaa turvallisuutta

Sote-uudistuksen tavoitteet 



  







• Hyvinvointialueet ovat julkisoikeudellisia yhteisöjä, joilla on alueellaan 
itsehallinto. 

• Aluevaltuusto, aluehallitus ja hyvinvointialuejohtaja johtavat 
hyvinvointialuetta kokonaisuutena ja sen asukkaiden etujen mukaisesti.

• Hyvinvointialueen ylin päättävä toimielin on vaaleilla valittava 
aluevaltuusto. Valtuusto päättää tarkemman organisaatiorakenteen.

• Muut lakisääteiset toimielimet ovat aluehallitus, tarkastuslautakunta sekä
kansalliskielilautakunta ja saamen kielen lautakunnat.

• Hyvinvointialueen sääntely on pitkälti yhdenmukainen kuntalain 
kanssa.

Hyvinvointialueen hallinto 



• Hallintosääntö sekä johtamis- ja organisointimalli
• Hyvinvointialuejohtajan valinta
• Hyvinvointialuestrategia
• Vuoden 2023 talousarvioprosessi ja talousarvioon liittyvät keskustelut
• Omaisuuteen, tiloihin ja sitoumuksiin liittyvät selvitykset
• Henkilöstösiirtosuunnitelma ja muut työnantajatoiminnon perusteet
• Investointisuunnitelma
• Tukipalveluratkaisut yhdessä kuntien kanssa
• Vaikuttamistoimielimet ja laajemmin osallisuus 
• viestintä
• …

Ykkösprioriteettina turvallinen siirtymä henkilöstön ja palveluiden 
näkökulmasta – ratkaisukeskeisyys valttia!

Olennaiset aluevaltuuston päätökset



Osallistuminen ja vaikuttamistoimielimet 
• Aluevaltuuston on pidettävä huolta monipuolisista ja vaikuttavista osallistumisen ja 

vaikuttamisen mahdollisuuksista ja menetelmistä.
• Hyvinvointialueelle asetetaan

• nuorisovaltuusto tai vastaava nuorten vaikuttajaryhmä
• vanhusneuvosto 
• vammaisneuvosto

• Aluehallituksen on huolehdittava vaikuttamistoimielinten toimintaedellytyksistä
• Mahdollisuus vaikuttaa hyvinvointialueen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, 

toteuttamiseen ja seurantaan, joilla on tai joilla vaikuttamistoimielin arvioi olevan 
merkitystä palveluiden kannalta 

• Vaikuttamistoimielimet tulee ottaa mukaan osallistumisen ja kuulemisen 
kehittämiseen hyvinvointialueella



• Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen tehtävien 
järjestämisvastuu siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä 
hyvinvointialueille

• Sairaanhoitopiirit ja erityishuoltopiirit puretaan
• Opiskeluhuollon kuraattori- ja psykologipalvelut siirtyvät 

hyvinvointialueiden järjestämisvastuulle
• Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on 

hyvinvointialueiden lisäksi myös kuntien tehtävänä

Hyvinvointialueen järjestämisvastuu



Hyvinvointialueen järjestämisvastuu



1. Hyvinvointialueet uutena hallinnon tasona
• Kuntapohjaisesta ajattelusta luopuminen: 

rohkeus tehdä uutta
• Hyvät käytännöt kannattaa kuitenkin 

muutoksessakin säilyttää
• Yhteys kuntiin erittäin tärkeä 

2. Hyvinvointialueiden ja ministeriöiden välinen 
yhteys 
• Rahoitusmalli ”pakottaa” hyvinvointialueet ja 

ministeriöt yhteistyöhön
• Oleellista on hyvä vuorovaikutus ja luottamus

Uuden soten ytimessä



Hyvinvointialueet ja sosiaali- ja terveydenhuollon strateginen ohjaus



Alueita tuetaan toimeenpanossa
• Toimeenpanoa tehdään tiiviissä yhteistyössä kaikkien alueiden kanssa.
• Toimeenpano on organisoitu verkostoiksi alueiden laajan osallistumisen 

mahdollistamiseksi.
• Alueellisen toimeenpanon tiekartta on tukemassa alueiden valmistelutyötä.
• Alueiden tilannekuvan avulla pystytään tunnistamaan toimenpanon riskit ja 

tarvittava tuki.
• Alueille myönnetään valtionavustusta voimaanpanolain mukaisten tehtävien 

hoitamiseksi. Uudistuksesta aiheutuu myös muutoskustannuksia, jotka 
korvataan eri toimijoille. 

• Soteuudistus.fi –sivuilla on laaja tietopaketti toimeenpanosta ja vastauksia 
usein kysyttyihin kysymyksiin.



Satakunta
Tammikuun 2022 tilannekuva

Alueen toimeenpanon tilanne:
• Alueen toimeenpano etenee, mutta jonkin verran tehtäviä on vielä käynnistämättä.
• Palveluiden järjestämisen osa-alueen toimeenpano on lähtenyt hieman myöhemmin liikkeelle. Järjestämisen 

tueksi on alueella tehty kysely palvelutarpeen tilasta ja sen pohjalta työ lähtee etenemään. Varsinainen 
strategian laatiminen aloitetaan valtuustoaikana.

• Alueella on poliittisen seurantaryhmän toimesta linjattu lähtökohtia tulevan hyvinvointialueen 
organisaatiorakenteelle. Ratkaisu rakentuu elämänkaariajattelulle.

• Yhteistyö kuntien kanssa on toimivaa ja henki on hyvä.
• ICT:n tilanne on tosiasiassa liikennevalojen väritystä parempi.

• Rahoitus nähdään suurimpana toimeenpanoa vaarantavana riskinä. Myös toimeenpanon henkilöstöresurssit on 
nostettu esille riskitekijänä – henkilöstö joutuu venymään, jotta kaikki saadaan tehtyä.

• Alueella on huolta, etteivät kaikki kunnat saa siirtyviä sopimuksiaan kartoitettua määräaikaan mennessä.
• Mediaseuranta: Lääkäri käy harvoin, eikä terveyskeskukseen pääse joka päivä – Satakunnan sairaimmassa 

kunnassa on yksi erityinen piirre, joka tukee asukkaiden hyvinvointia

Alueellisen toimeenpanon valmiusaste 01/22

Hallinto, talous ja 
tukipalvelut

Johtaminen ja 
osaaminen

Palveluiden 
järjestäminen Yhdyspinnat ICT

Käynnissä Valmis Käynnissä Valmis Käynnissä Valmis Käynnissä Valmis Käynnissä Valmis
50 % 23 % 77 % 0 % 75 % 3 % 61 % 4 % 31 % 6 %

25-49 % tehtävistä käynnissä / valmiita Yli 75 % tehtävistä käynnissä / valmiita50-75 % tehtävistä käynnissä / valmiitaAlle 25 % tehtävistä käynnissä / valmiita
Käynnissä-saraketta ei koros-
teta, jos valmiusaste yli 50 %

https://www.satakunnankansa.fi/satakunta/art-2000008514898.html
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