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SATAKUNNAN HYVINVOINTIALUEEN TOIMIELIMIÄ KOSKEVAT 
PERIAATTEET 
 
Hyvinvointialueen hallinto- ja johtamisjärjestelmä 
 

Aluevaltuusto vastaa hyvinvointialueen toiminnasta ja taloudesta, käyttää 

hyvinvointialueen päätösvaltaa ja siirtää toimivaltaansa hallintosäännön 

määräyksillä. 
 
 

Aluehallitus  
✓ vastaa aluevaltuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta 

ja laillisuuden valvonnasta. Hyvinvointialueen toimintaa johdetaan 
aluevaltuuston hyväksymän hyvinvointialuestrategian ja sen osana olevan 
palvelustrategian mukaisesti kokonaisuutena 
 

✓ johtaa hyvinvointialueen toimintaa, hallintoa ja taloutta. Aluehallitus 

vastaa hyvinvointialueen toiminnan yhteensovittamisesta, palvelujen 
saatavuudesta ja saavutettavuudesta, omistajaohjauksesta, 
henkilöstöpolitiikasta sekä sisäisen valvonnan, riskienhallinnan ja 
sopimushallinnan järjestämisestä. 

  
✓ vastaa myös sisäisen tarkastuksen järjestämisestä. 

 

 
 
Hyvinvointialuejohtaja johtaa aluehallituksen alaisena hyvinvointialueen 

hallintoa, taloutta ja muuta toimintaa. Hyvinvointialuejohtaja vastaa 

asioiden valmistelusta aluehallituksen käsiteltäväksi. 

 
 
Viran perustaminen ja lakkauttaminen sekä virkanimikkeen 
muuttaminen 
 

Aluevaltuusto päättää hyvinvointialuejohtajan viran perustamisesta ja lakkauttamisesta 
sekä virkanimikkeen muuttamisesta. 
Aluehallitus päättää muiden virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta sekä 
virkanimikkeen muuttamisesta. 
 
Aluehallitus päättää virkasuhteen muuttamisesta työsuhteeksi. 
 

 
 
 



Virkaan ottaminen ja eron myöntäminen sekä työsuhteeseen ottaminen 
 
Aluevaltuusto ottaa ja myöntää eron hyvinvointialuejohtajalle. 
 
Aluehallitus ottaa ja myöntää eron toimialajohtajille. 
 
Muiden kuin edellä mainittujen tehtävien osalta virkaan ottaminen ja eron myöntäminen 
sekä työsuhteeseen ottaminen toteutetaan periaatteella ”yhden yli” eli esihenkilö esittelee 
ja esihenkilön esihenkilö päättää. 
 

Lautakunnat 
Lautakunta on toimielin, joka vastaa tiettyjen asioiden valmistelusta aluehallitukselle; 
Lautakunnalla ei ole talousarvioon liittyvää päätösvaltaa; 
Lautakunnan alaisuudessa ei ole henkilöstöä 

 

1. Järjestäjälautakunnat:  
a. lasten, nuorten ja perheiden palveluiden lautakunta 
b. työikäisten palveluiden lautakunta 
c. ikääntyneiden palvelujen lautakunta 

✓ aluevaltuuston hyväksymä hyvinvointialueen strategia ja aluevaltuuston 
vuosittain hyväksymä talousarvio ovat lautakuntien toiminnan perustana 

✓ oman elämänkaari-ikäryhmän palvelujen tavoitteiden asettaminen ja 
seuranta sekä tavoitteiden uudelleenarviointi, mikäli muutoksia pitää tehdä 
ulkoisten tai sisäisten muutostarpeiden takia. Tarvittaessa muutosesitysten 
tekeminen aluehallitukselle. 

✓ osallistuvat aluehallituksen ohjauksessa hyvinvointialueen strategian 

laadintaan ja päivittämiseen sekä vuosittaiseen talousarvioprosessiin.  
✓ valmistelevat aluehallitukselle toimintakertomukseen otettavan osion 

koskien omaa elämänkaari-ikäryhmäänsä. 
✓ lautakunnan esittelijänä toimii ko. elämänkaarialueen toiminnasta vastaava 

viranhaltija ja valmistelijoina ko. elämänkaarialueelle palveluja tuottavien 
yksiköiden edustajat 
 

d. turvallisuuden ja varautumisen lautakunta 
✓ aluevaltuuston hyväksymä hyvinvointialueen strategia ja aluevaltuuston 

vuosittain hyväksymä talousarvio ovat lautakunnan toiminnan perustana 

✓ vastaa turvallisuuden ja varautumisen käytännön ohjeistamisesta; 
✓ ohjaa ja valvoo turvallisuuden ja varautumisen toimenpiteiden 

toteutusta, arvioi kehittämistarpeita sekä tekee tarvittaessa esityksiä 
aluehallitukselle; 

✓ vastaa turvallisuuden ja varautumisen toimivuuden seurannasta 
hyvinvointialueen oman toiminnan, sopimustoiminnan ja liikelaitosten, 
tytäryhteisöjen ja soveltuvin osin säätiöiden osalta; 

✓ valmistelee aluehallitukselle turvallisuutta ja varautumista koskevan 

toimintakertomukseen otettavan osion; 
✓ lautakunnan esittelijänä toimii ko. elämänkaarialueen toiminnasta vastaava 

viranhaltija ja valmistelijoina ko. elämänkaarialueelle palveluja tuottavien 
yksiköiden edustajat 
 

 



2. Substanssilautakunnat: 
a. tarkastuslautakunta (hyvinvointialuelaki § 125) 
b. toimitilalautakunta 

✓ vastaa hyvinvointialueen omistamien ja vuokraamien toimitilojen 
taloudellisesta ja tarkoituksenmukaisesta käytöstä sekä näiden 
kehittämisestä. 

✓ valmistelee hyvinvointialueen palveluverkkotyön tueksi tehtävät 
selvitykset, toimenpiteet ja lausunnot sekä tilankäytön- ja 
toimitilajohtamisen periaatteet.  

✓ seuraa ja arvioi tilankäytön tehokkuutta, taloudellisuutta, terveellisyyttä 
ja turvallisuutta ja varaa sidosryhmille mahdollisuuden osallistua 
toimitilojen suunnitteluun ja kehittämiseen. 

✓ esittelijänä kiinteistö- ja toimitila-asioista vastaava viranhaltija ja 
valmistelusta vastaavat hyvinvointialueen toimitila-asioita 
valmistelevat työntekijät ja viranhaltijat 

c. kuntayhteistyölautakunta 
✓ tehtävänä on ylläpitää ja kehittää hyvinvointialueen ja alueen kuntien 

yhteistyötä, tunnistaa ongelmakohtia ja valmistella yhteistyön 
uudistamista aluehallituksen käsiteltäväksi 

✓ esittelijänä toimii aluehallituksen nimeämä viranhaltija ja valmistelusta 
vastaavat kuntarajapinnassa toimivat hyvinvointialueen työntekijät ja 
viranhaltijat 

 

Aluehallituksen jaostot: 
1. Jaostojen jäsenten oltava aluehallituksen varsinaisia tai varajäseniä 
2. Jaostot toimivat aluehallituksen apuna ja aluehallitus määrittää aluehallituksen 

toimintasäännössä ko. jaostojen toimivallan tarkemmin. Yksilöasiain jaoston 
toimivalta tulee lainsäädännöstä. 

3. Jaostojen nimet ja hallintosäännössä määriteltävät päätehtävät ovat: 
 

Yksilöasioiden jaosto 
Yksilöasioiden jaosto toimii erityishuollon yksilöllisestä järjestämisestä 
vastaavana viranomaisena. 

 
Henkilöstöjaosto 
Jaoston tehtävänä on valmistella hyvinvointialueen henkilöstöpoliittisia sekä 
yhteistoiminnan ja (työsuojelutoiminnan?) periaatteita sekä valmistella muita 
henkilöstöä koskevia ohjelmia ja palkitsemisperiaatteita. 
 
Lähipalvelujaosto 
1. Palvelujen integraation tavoitteiden asettaminen 
2. Lähipalvelujen määrittely ja tavoitteet 
3. muut aluehallituksen jaostolle antamat tehtävät 
 
Viestintäjaosto 
1. Hyvinvointialueen mainekuvan kehittäminen 
2. Hyvinvointialueen viestinnän kehittäminen ja koordinaatio 
3. muut aluehallituksen jaostolle antamat tehtävät 

 
4. Lisäksi aluehallituksella on aluehallituksen nimeämä työvaliokunta 


