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Missä mennään juuri nyt?
Muutoksen mittaluokka kansallisesti:
 Siirtyvä henkilöstö n. 175 000 henkilöä
 150 000–200 000 siirtyvää sopimusta 
 10 000–15 000 siirtyvää tietojärjestelmää
 Toimintaan liittyviä tiloja n. 9 000 kappaletta
 Hyvinvointialueiden vuokraamia tiloja n. 5 000 kappaletta
 Kertaluonteiset muutoskustannukset: 1,2 - 1,7 mrd. euroa
 Siirtyviä analogisia tietoaineistoja arviolta 400 hyllykilometriä
 1379 aluevaltuutettua + muu luottamushenkilöhallinto
 …

Mitä tehdään alueilla / kunnissa juuri nyt?
 Valmistautuminen aluevaltuustojen käynnistymiseen
 Henkilöstösiirtojen valmistelu (tiedonkeruu henkilöstöstä, 

henkilöstösiirtosopimuksen valmistelu ja yt-menettelyt)
 Sopimusten ja omaisuuden kartoitus
 Tukipalveluiden järjestelyt yhdessä alueen kuntien kanssa
 Hallintosäännön ja johtamisjärjestelmän valmistelu
 Hyvinvointialuejohtajan rekrytoinnin valmistelut 
 Talouden valmistelu 2023 talousarvio ja pidemmän ajan 

taloussuunnitelma
 Välttämättömien talous- ja henkilöstöhallinnon sekä ICT-

palveluiden hankinta
 Palveluiden häiriöttömän siirron valmistelu ja sisällöllinen 

kehittäminen nykyisten järjestämisvastuullisten kanssa
 Yhdyspintojen valmistelu kuntien kanssa (esim. hyvinvoinnin 

ja terveyden edistäminen) 
 Viestintä: henkilöstö, asukkaat, järjestöt, yritykset jne.

Järjestämisvastuun siirtoon n. 175 arkipäivää 
Valmistelussa keskityttävä välttämättömiin 

valmistelutoimenpiteisiin – valmius järjestämisvastuun siirtoon 
pitää olla kaikilla alueilla vuoden 2023 alussa

Ville-Veikko Ahonen / VM 9.2.2022



Hyvinvointialueiden tehtävät 1.1.2023-

4

Terveydenhuolto
Terveyden-ja hyvinvoinnin edistäminen,

perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito
Terveystarkastukset

Neuvolapalvelut
Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto
Opiskeluhuollon psykologipalvelut

Seulonnat
Avosairaanhoito
Kotisairaanhoito

Lääkinnällinen kuntoutus
Mielenterveystyö

Päihdetyö
Suun terveydenhuolto

Merenkulkijoiden terveydenhuolto
Työterveyshuolto

Ensihoito
Päivystys

Sairaala-/vuodeosastotoiminta
Opetus- ja tutkimustoimintaa

Pelastustoimi
Pelastustoiminta

Öljyntorjunta
Palontutkinta

Väestön varoittaminen
Vaaratiedottaminen
Turvallisuusviestintä

Valvontatoiminta
Kemikaalivalvonta

Ohjaus- ja neuvonta
Väestönsuojeluun varautuminen

Sosiaalihuolto
Sosiaalityö

Sosiaaliohjaus
Sosiaalinen kuntoutus

Perhehoito
Perhetyö

Kotipalvelu
Kotihoito

Asumispalvelut
Laitospalvelut

Liikkumista tukevat palvelut
Päihdetyö

Mielenterveystyö
Kasvatus- ja perheneuvonta
Perheoikeudelliset palvelut

Vammaispalvelut (sis. erityishuolto)
Ehkäisevä ja täydentävä toimeentulotuki

Sosiaalinen luototus
Kuntouttava työtoiminta

Omaishoidon tuki
Lastensuojelu

Opiskeluhuollon kuraattoripalvelut

Asukkaiden hyvinvoinnin, 
terveyden ja turvallisuuden 

edistäminen

≈ 25mrd.€



Kunnille jää suuri joukko tärkeitä tehtäviä
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Kunnan elinvoiman edistäminen
Paikkakunnan vetovoimaisuus

Vaikeasti työllistettävien tuki: etsivä nuorisotyö, 
työpajat, työttömyyden pitkittymisen ehkäisy, 

kaupunginosatyö, kotouttaminen
Elinkeinopolitiikka: yritysneuvonta, alueen

markkinointi, avoin data
Resurssiviisaat toimintatavat

Tonttituotanto: Yritykset, asuminen ja palvelut
Työ- ja elinkeinopalvelut (2024-)

Paikallisen identiteetin ja
demokratian edistäminen

Monipuoliset osallistumismahdollisuudet
Paikallinen yhteisöllisyys

Viestintä, vuorovaikutus ja kielipalvelut
Vaalit ja edustuksellinen demokratia

Kansalaisjärjestöjen toimintamahdollisuudet
Asukkaiden omaehtoinen toiminta

Uudet demokratian muodot
Monikulttuuristuminen

Osaamisen ja kulttuurin edistäminen
Varhaiskasvatus
Lukiokoulutus

Ammattillinen koulutus
Vapaa sivistystyö

Taide- ja kulttuuripalvelut
Kirjastopalvelut
Nuorisopalvelut
Liikuntapalvelut
Opiskeluhuolto

Elinympäristön kehittäminen
Maapolitiikka

Kaavoitus ja maankäytön suunnittelu
Liikenne, joukkoliikenne

Tieverkkojen rakentaminen ja ylläpito
Vesihuolto
Jätehuolto

Energiatuotanto- ja jakelu
Rakennusvalvonta

Asuntotoimi
Ympäristönsuojelu ja -terveydenhuolto

Turvallisuus ja varautuminen

Kuntalaisten
hyvinvoinnin
edistäminen

≈ 25mrd.€
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Kunnilla ja hyvinvointialueilla on yhteiset 
asukkaat ja paljon yhteisiä tavoitteita

mm.
Asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen
Alueiden ja kuntien elinvoiman vahvistaminen
Asiakaslähtöiset ja toimivat palvelut
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Työllisyyden hoito

Maahanmuutto ja kotoutumisen
edistäminen

Hyvinvoinnin ja 
terveyden edistäminen

Turvallisuus ja häiriötilanteisiin 
varautuminen

Lasten, nuorten ja perheiden tukeminen

Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää 
toimivaa yhteistyötä useilla eri osa-alueilla
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*työikäisten sosiaalipalvelut ei sis. päihde- ja 
mielenterveyskuntoutujien asumispalveluita

Integraatiotarpeet eri tehtävien välillä

”Hoito ja hoiva””Huolenpito asukkaasta” 



Integraatiotarpeita tehtäväryhmien välillä

Vammaispalvelut

Kasvatus-ja opetustoimi

Kouluterveydenhuolto

Kunnalle 
jäävät 

palvelut

Hyvinvointialueelle 
siirtyvät palvelut



TAVOITTEET KESKEISIÄ 
KYSYMYKSIÄ
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Alle kouluikäisten palvelut 

Varhaiskasvatus
(kunta)

Perhetyö ja 
lastensuojelu
(hyvinvointialue)

Neuvola
(hyvinvointialue)

• Palvelujen helppo   
saatavuus

• Monialainen, sujuva 
yhteistyö

• Tiedonkulku

• Miten johtamisesta 
sovitaan?

• Miten 
yhteistyöprosesseja 
kehitetään?

• Työnjako 
yhdyspinnalla

TÄYTÄ: mitkä tehtävät ja palvelut 
(ja kenen vastuulla)
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Esi- ja perusopetus 
Lukiokoulutus

Ammatillinen koulutus
(kunnat ja muut 

koulutuksen järjestäjät)

Mielenterveyspalvelut
Lastensuojelu

Vammaispalvelut
(hyvinvointialue)

Yhteisöllinen opiskelu-huolto
(kunnat ja muut 

koulutuksen järjestäjät)

• Palvelujen helppo 
saatavuus 

• Missä, miten ja 
milloin palvelua saa 
ja miten sinne 
ohjautuu?

• Miten johdetaan ja 
kehitetään yhteisiä 
prosesseja

• Työnjako 
yhdyspinnalla

Kouluikäisten lasten ja nuorten palvelut 

TAVOITTEET KESKEISIÄ 
KYSYMYKSIÄ

Kuraattorit,  
psykologit ja 

kouluterveyden-
huolto 

(hyvinvointialue)
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Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Opetus, kulttuuri-, 
liikunta- ja 

nuorisopalvelut
(Kunta)

Opiskeluhuolto
Rakennusvalvonta

Toimitilat
Työllisyyden hoito
Arjen turvallisuus

Kotoutuminen
ym.

Terveydenhuolto
Sosiaalipalvelut
Pelastustoimi

(Hyvinvointialue)

• Saumattomat 
palveluketjut ja 
toimiva palveluohjaus

• Yhteinen ja realistinen 
tietopohja päätösten 
pohjana

• Toimivat yhteistyön 
muodot ja yhteinen 
tietopohja

• Yhdyspintojen 
tunnistaminen ja 
vastuunjako

• Yhteisten tavoitteiden 
asettaminen ja 
seuranta sekä 
muutoksiin reagointi

TAVOITTEET KESKEISIÄ 
KYSYMYKSIÄ
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Turvallisuus ja häiriötilanteisiin varautuminen
Kuntien 

palvelut/tehtävät
(kunta)

Sosiaali- ja terveyden-
huollon palvelut
(hyvinvointialue)

Pelastustoimen 
palvelut / tehtävät

(hyvinvointialue)

• Kuntien asukkaat kokevat 
turvallisuuden tunnetta

• Kuntien asukkaat kokevat 
merkitykselliseksi edistää 
omaa turvallisuuttaan 
arjessa

• Sujuvat palvelut ja tiedon 
saanti kaikissa tilanteissa

• Yhteistyön ja tiedonvaihdon 
menettelyt eri tasoilla
yhdessä

• suunnittelu
• toteutus
• kehittäminen
• harjoittelu

• Yhteinen tilannetieto:
• Tilannekeskusten 

yhteistyö
• Järjestelmät
• Hälyttämisen 

menettelyt
• Häiriötilanteissa tiedon ja 

tuen yhdenvertainen 
saavutettavuus
toimintakyvystä riippumatta

• Arjen turvallisuustyössä
erityisryhmien tarpeet

• turvallisuussuunnittelu
• kaavoitus
• rakennusvalvonta
• kunnan valmiussuunnittelu
• viestintä
• vesihuolto
• väestönsuojelu

• ensihoitopalvelut
• ensivastetoiminta
• ikäihmisten turvallisuus
• asumisen turvallisuus
• sosiaali- ja kriisipalvelut
• sote valmiussuunnittelu

• pelastustoiminta
• öljyntorjunta
• palontutkinta
• väestön varoittaminen
• vaaratiedottaminen
• turvallisuusviestintä
• valvontatoiminta
• kemikaalivalvonta
• ohjaus- ja neuvonta
• väestönsuojeluun 

varautuminen

TAVOITTEET KESKEISIÄ 
KYSYMYKSIÄ
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Poliittisen päätöksenteon 
tasot

Aluevaltuuston ja kuntien 
valtuustojen vuorovaikutus 
(esim. puheenjohtajiston 
tapaamiset)

Muiden toimielinten 
vuorovaikutus

Johdon taso
Yhteistyöryhmät

Kuntien ja hyvinvointialueen 
ylimmän johdon 
yhteistyöfoorumit

Toimiala- ja 
palvelualuejohdon 
yhteistyöryhmät

Asiantuntijataso
Yhteistyöverkostot

Toimialojen 
yhteistyöverkostot

”Kentällä toimijan” ja 
asiakkaan taso

SUJUVAT PALVELUT

Toimialan
Yhteistyökysymykset

• Kehittämistarpeiden ja
• ilmiöiden esiin nostaminen
• Asiakasprosessien

kehittäminen
• Yhteiset koulutukset

Yhteiset strategiset tavoitteet
ja niiden seuranta

Hyvinvointikertomukset
ja suunnitelmat

Sopimukset

Hallintosääntökirjaukset ja 
muut sovitut 
yhteystyönmuodot

Yhteisten asioiden osalta

• Valmistelu
• Kehittäminen
• Yhteistyön johtaminen
• Osaamisen kehittäminen

Esimerkkejä yhteistyön rakenteista ja kohteista



Aluevaaliehdokkaiden ja valittujen 
aluevaltuutettujen kuntavaalitausta (%)
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kuntavaaliehdokas, ei valittu ei ehdolla kuntavaaleissa

Aluevaalianalyysi 2022 / M.Pekola-Sjöblom & S-L Piipponen / 9.2.2022

Istuvia kunnanvaltuutettuja

• 32 % aluevaaliehdokkaista 
• 77 % valituista

Kuntavaaleissa 2021 ehdolla 
olleita

• 79 % aluevaaliehdokkaista
• 84 % valituista



28,5 %
Useampi kuin joka neljäs aluevaltuutettu 

kuuluu myös kuntansa valtuuston tai 
hallituksen puheenjohtajistoon

Aluevaalianalyysi 2022 / M.Pekola-Sjöblom & S-L Piipponen / 9.2.2022



Kuntaliitto ja hyvinvointialueet
• Kuntaliitossa on vahva osaaminen myös 

hyvinvointialueiden tehtäväkentästä ja 
toiminnan kokonaisuudesta 

• Tarjoamme mieluusti asiantuntemustamme ja 
palveluitamme myös hyvinvointialueiden 
käyttöön

• Olemme valmiit tarjoamaan foorumin myös 
kuntien ja hyvinvointialueiden kansalliselle 
yhteistyölle
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www.kuntaliitto.fi

Kiitos
kuntaliitto.fi/soteuudistus
kuntaliitto.fi/sotemuutostuki

https://twitter.com/kuntaliitto
https://www.linkedin.com/company/association-of-finnish-local-and-regional-authorities-kuntaliitto-
https://www.instagram.com/kuntaliitto/
http://www.kuntaliitto.fi/kayttoehdot
https://www.facebook.com/kuntaliitto
http://www.kuntaliitto.fi/
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