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Hyvinvointialueen käynnistyminen

 Hyvinvointialueet perustettiin 1.7.2021 sen jälkeen kun sote-
ja pelastustoiminnan uudistuksen lakipaketti hyväksyttiin 
kesäkuun loppupuolella eduskunnassa

 Sosiaali ja terveydenhuollon ja pelastustoimen siirtyvät kaikki 
maakunnan kokoisille hyvinvointialueille 1.1.2023

 Aluevaalit pidettiin 23.1.2022

 Suomen historian ensimmäiset maakuntatasoiset vaalit, joilla 
valittiin Pirkanmaalle yhteensä 79 aluevaltuutettua 
hyvinvointialueelle

 Tätä ennen valmistelusta on vastannut Vate = väliaikainen 
valmistelutoimielin, jolla oli poliittinen seurantaryhmä
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Hyvinvointialueen käynnistyminen
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Hyvinvointialueen käynnistyminen

 Aluevaltuuston ensimmäinen kokous oli ti 8.3.2022

 Puheenjohtajisto:

 Lauri Lyly (SDP) puheenjohtaja

 Anna-Kaisa Ikonen (Kok) 1.varapuheenjohtaja

 Miko Bergbom (PS) 2.varapuheenjohtaja

 Valtuuston nimeämä aluehallitus, puheenjohtajisto

 Kari-Matti Hiltunen (Kok) puheenjohtaja

 Hanna Laine (SDP) 1.varapuheenjohtaja

 Jouni Siren (Vas) 2.varapuheenjohtaja

 Aluehallitus kokoontui 1.kerran to 10.3.2022



Hyvinvointialueen käynnistyminen

 Asukkaiden ja eri toimijoiden kysymykset kohdentuvat 
ymmärrettävästi jo nyt palveluihin, miten niitä parannetaan?

 Kuinka saatavuus ja saavutettavuus rakennetaan alueellisesti 
tasa-arvoisesti, yhdenmukaisin tavoittein

 Millainen on palveluverkko: toimipisteet, sote-keskukset, 
sairaalat, kotiin tuotavat palvelut, verkko- ja etäpalvelut…

 Missä minun tarvitsemani palvelut sijaitsevat

 Näihin ei ole vielä päätöksiin perustuvaa vastausta

 Todennäköisimmin palvelut löytyvät vuodenvaihteessa aivan 
samoista paikoista ja samalla tavalla kuin tälläkin hetkellä

 Yhdenmukaistaminen askelletaan laadittavien suunnitelmien 
mukaisesti, varmasti jo tämän vuoden puolella suunnitelmat 
jatkuvat, mutta käytäntöön vienti ottaa aikansa



Hyvinvointialueen käynnistyminen

 Mitä nyt on aluehallituksen ja  aluevaltuuston työlistalla

 Hyvinvointialuejohtajan valinta (hakuaika päättyi pe 25.3.)

 Hyvinvointialueen johtajan suorien alaisten johtajien valintaprosessin 
käynnistys:

 Sosiaali- ja terveysjohtaja

 Pelastusjohtaja

 Tukipalvelujohtaja

 Strategiajohtaja

 Hallintosääntöä päivitetään ja sen sisältöä täsmennetään, se 
valmistuu ennen sote- ja pelastustoiminnan siirtymistä 1.1.2023 
hyvinvointialueen vastuulle kunnista

 Kunnista ja sairaanhoitopiiristä siirtyvien sopimusten ja omaisuuden 
selvittäminen

 Henkilöstön siirtyminen hyvinvointialueelle liikkeenluovutuksen 
periaattein kunnilta hyvinvointialueelle (19 000 ammattilaista) 



Hyvinvointialueen käynnistyminen

 Hyvinvointialuelain mukaan lakimääräiset (pakolliset) 
toimielimet ovat valtuuston lisäksi 

 Aluehallitus

 Tarkastuslautakunta

 Muut toimielimet ovat vapaaehtoisia

 Pirkanmaalla:

 Aluehallitus nimennyt jaostonsa: 1) asiakkuus- ja laatujaos, 2) 
henkilöstöjaos, 3) konserni ja toimitilajaos

 Tulevassa valtuustossa nimitetään valiokunnat: 1) strategia- ja 
tulevaisuusvlk, 2) hyvinvointi- ja kokonaisturvallisuusvlk, 3) ”paljon 
palveluja käyttävien asiakkaiden” vlk, 4) ”vähän palveluita käyttävien 
asiakkaiden” vlk

 Valiokuntien nimet tarkennetaan kesäkuun valtuustoon mennessä 



Hyvinvointialueen käynnistyminen

 Hyvinvointialuestrategian valmistelu on käynnissä, se 

on lakisääteinen dokumentti

 Asukaskysely verkossa toteutettiin alkuvuodesta

 Henkilöstökysely toteutettiin myös alkuvuodesta verkossa

 Meneillään kysely sidosryhmille strategiaan sisällytettävistä 

teemoista, tavoitteista ja painopisteistä

 Vastaajina mm. järjestöt, oppilaitokset, yliopisto, 

ammattikorkeakoulu, seurakunnat, henkilöstöjärjestöt…

 Kuntia on pyydetty välittämään kysely omille 

vanhusneuvostoille, vammaisneuvostoille ja nuorisovaltuustolle

kannanottoja varten



Hyvinvointialuelaki – asukkaiden 

osallistumismahdollisuus

 29 § Osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet

 Hyvinvointialueen asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on oikeus 
osallistua ja vaikuttaa hyvinvointialueen toimintaan. Aluevaltuuston 
on pidettävä huolta monipuolisista ja vaikuttavista osallistumisen ja 
vaikuttamisen mahdollisuuksista ja menetelmistä.

 Osallistumista ja vaikuttamista voidaan edistää erityisesti:

 1) järjestämällä keskustelu- ja kuulemistilaisuuksia sekä 
asukasraateja;

 2) selvittämällä asukkaiden ja hyvinvointialueella säännönmukaisesti 
tai pitempiaikaisesti asuvien tai oleskelevien palvelujen käyttäjien 
mielipiteitä ennen päätöksentekoa;

 3) valitsemalla palvelujen käyttäjien edustajia hyvinvointialueen 
toimielimiin;

 4) suunnittelemalla ja kehittämällä palveluja yhdessä palvelujen 
käyttäjien kanssa;

 5) järjestämällä mahdollisuuksia osallistua hyvinvointialueen 
talouden suunnitteluun;

 6) tukemalla asukkaiden sekä järjestöjen ja muiden yhteisöjen oma-
aloitteista asioiden suunnittelua ja valmistelua.



Hyvinvointialuelaki – asukkaiden 

osallistumismahdollisuus

 32§ Hyvinvointialueen vaikuttamistoimielimet

 Aluehallituksen on asetettava ... Nuorisovaltuusto.., 
ikääntyneen väestön... vanhusneuvosto sekä vammaisten 
henkilöiden …vammaisneuvosto. 

 Vaikuttamistoimielinten jäsenet valitaan hyvinvointialueen 
kunnissa toimivien vastaavien vaikuttamistoimielinten 
jäsenistä siten, että kustakin vaikuttamistoimielimestä 
valitaan vähintään yksi edustaja. Lisäksi 
vaikuttamistoimielimiin voidaan valita muita henkilöitä. 
Aluehallituksen on huolehdittava vaikuttamistoimielinten 
toimintaedellytyksistä.

 Vaikuttamistoimielimille tulee antaa mahdollisuus vaikuttaa 
hyvinvointialueen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, 
toteuttamiseen ja seurantaan omissa asioissaan ja 
vaikuttamistoimielimet tulee ottaa mukaan osallistumisen ja 
kuulemisen kehittämiseen hyvinvointialueella.



Vaikuttamistoimielimet

 Ne sisältyvät Pirkanmaan hyvinvointialueen 
hallintosääntöluonnokseen

 Vaikuttamistoimielimet nimetään tulevan syksyn aikana, 
että pääsevät järjestäytymään ennen vuodenvaihdetta

 Vaikuttamistoimielinten työ kohdentuu 
palvelusuunnitelmiin ja niiden toteuttamiseen sekä 
seurantaan. Kantaa ottavina, näkemysten välittäjinä, 
valmisteluun osallisina

 Nyt on meneillään strategian valmistelu ja kysely, mm. 
kuntien vaikuttamistoimielimille siitä, mitä tavoitteita 
strategiassa pitää painottaa



Pirkanmaan aluevaltuuston 

valtuustosopimus
 Pirkanmaan hyvinvointialueen kaiken toiminnan 

keskiössä on palveluja käyttävä ihminen. 

 Palveluja on oltava saatavilla yhdenvertaisesti, oikea-
aikaisesti, matalalla kynnyksellä ja asiakkaan 
taloudellisen tilanteen estämättä koko Pirkanmaalla. 

 Tehtävällä palvelustrategialla määrittelemme 
inhimillisesti ja oikeudenmukaisesti saatavien 
palvelujen sisällön, palveluketjut, laatutavoitteet, 
saavutettavuuden ja palvelujen toteuttamistavat.

 Onnistumistamme mitataan asiakastyytyväisyydellä, 
palvelujen vaikuttavuudella, kustannustehokkuudella ja 
hyvinvoinnin mittareilla. 



Pirkanmaan aluevaltuuston 

valtuustosopimus

 Palvelut järjestetään yhä kasvavien palvelutarpeiden 
puristuksessa ja tulevaisuudessakin varsin niukoilla 
resursseilla

 Hyvinvointialueen palvelujen tuottamisessa on löydettävä 
uusia tapoja tehdä, on hyödynnettävä laajemmin eri 
ammattiryhmien osaamista ja nykytekniikkaa sekä näyttöön 
perustuvia menetelmiä 

 Uudistaen, tutkittuun ja arvioituun tietoon nojaten sekä 
digitalisaatiota hyödyntäen kehitämme palvelujamme ja 
varautumistamme tuleviin haasteisiin 

 Terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä ja sosiaalipalvelujen 
asiakkaiden moninaisia palvelutarpeita hoidetaan yhdessä 
alueen kuntien kanssa. 



Pirkanmaan aluevaltuuston 

valtuustosopimus

 Järjestämiemme sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen 
palvelujen tuottamiseen käytämme oman tuotantomme 
ohella vastuullisia yrityksiä ja kolmannen sektorin 
toimijoita

 Vain hyvinvoiva henkilöstö voi tuottaa laadukkaita ja 
vaikuttavia palveluja. Siksi heidän osaamisensa 
tukemiseen, työoloihin, työehtoihin, jaksamiseen ja 
saatavuuteen on panostettava 

 Päätöksentekoprosessissa korostuu osallistuminen ja 
avoimuus. Monikanavainen viestintämme avaa 
palvelujamme ja helpottaa niiden käyttämistä 


