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     Sosiaali- ja terveydenhuollossa tapahtuu  
 

 
 
Hyvä JHL:n jäsen!  
 
Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen valmistelussa eletään jälleen kriittisiä hetkiä. 
Lakiesitys on parhaillaan eduskunnassa käsittelyssä ja tavoitteena on saada laki  
hyväksyttyä tulevan kesän aikana.  
 
Uudistus aiheuttaa monenlaisia muutoksia niin sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle  
kuin myös pelastustoimeen, tukipalveluihin ja kuntien omaankin toimintaan. Paljon on 
tapahtumassa ja jotta kaikilla meillä olisi riittävästi tietoa uudistuksen vaikutuksesta oman 
alueen ja työpaikan tilanteeseen, on käsissäsi nyt JHL:n ensimmäinen Sote-info.  
 
Aluetoimistoilla on keskeinen merkitys tiedon keräämisessä ja jakamisessa. Siellä  
seurataan tarkasti, miten valmistelu etenee ja minkälaisia järjestelyjä on suunniteltu 
tehtäväksi. Näin voimme parhaiten varmistaa sen, että saat mahdollisimman hyvin juuri  
sitä tietoa, mikä on Sinulle tärkeää.  
 
Toivon, että Sote-info antaa Sinulle tarvitsemaasi tietoa uudistuksen vaikutuksista ja voit 
suhtautua tulevaisuuteen luottavaisesti, kun JHL hoitaa edunvalvontasi uudistuksen aikana  
ja tulevaisuudessa.  
 

 
 
Päivi Niemi-Laine, puheenjohtaja 
 
 

Mikä sote-uudistus? 
 
Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus jakaa Suomen 21 hyvinvointialueeseen ja näiden  
lisäksi Helsinki toimii omana alueenaan. Jatkossa hyvinvointialueet vastaavat alueellaan 
kaikista sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palveluista. Hyvinvointialueet voivat 
ostaa palveluita yksityiseltä sektorilta, ihan kuten kunnatkin tekevät, joten uudistus ei 
välttämättä muuta mitään sen suhteen.  
 
Kun eduskunta on hyväksynyt lait, käynnistyy alueellinen valmistelu toden teolla. Syksyllä 
kunkin alueen väliaikaiset valmistelutoimielimet suunnittelevat uuden hyvinvointialueen 
toimintaa, määrittelevät siirtyvän henkilöstön määrän ja sijoittamisen ja vastaavat monesta 



 
 

muusta tärkeästä valmistelutehtävästä. Myös kunnat ovat kunnallisvaalien jälkeen uuden 
edessä ja uudet kunnanvaltuutetut saavatkin käsiinsä kunnan, jonka tehtäviin ei mahdollisesti 
enää kuulukaan sosiaali- ja terveydenhuolto ja pelastuspalvelut.  
 
Aluevaalit käydään tammikuussa 2022 ja sen jälkeen uudet aluevaltuustot aloittavat 
toimintansa ja luovat suuntaviivat hyvinvointialueen sote-palveluihin ja pelastusalaan.  
 
Koska uudistuksen vaikutukset kohdistuvat nimenomaan työpaikoille ja jopa työtehtäviin,  
on tärkeätä että saat juuri sitä tietoa, mikä Sinulle on tärkeätä ja ajankohtaista. Sote- 
infokirje on tarkoitus lähettää noin kerran kuukaudessa, joten ennen Juhannusta saat  
meiltä vielä toisen viestin.  Lomien jälkeen valmistelutyö ja samoin myös JHL:n Sote-info 
keskittyy enimmäkseen alueelliseen valmistautumiseen. Info-kirje tulee jakautumaan osiin  
sen mukaan, kenelle viesti on tarkoitettu. Jokaisen infon aluksi on aina ihan lyhyt kuvaus 
yleisestä tilanteesta. Sen jälkeen kirjeen sisältö vaihteleekin sen mukaan, mille alueelle se  
on tarkoitettu. 
 
Lisätietoa JHL:n näkemyksistä sote-uudistukseen löytyy nettisivuiltamme  
 
 

Valmistelu tapahtuu alueilla 
 
Liiton toimintaympäristössä on tapahtumassa suuri muutos, jos sote-uudistus menee tänä 
keväänä eduskunnassa maaliin. Osalla alueita hyvinvointialueiden valmistelutyö ottaa 
ensiaskeleita ja osassa alueita odotetaan vielä eduskunnan päätöksiä, toisaalla työ on jo 
pidemmällä. Mutta mikäli uudistuksesta päätetään, työ lähtee varmasti vauhdilla käyntiin,  
sillä hyvinvointialueet aloittavat toimintansa jo vuoden 2023 alusta.  
 
Uudistus merkitsisi suuria organisatorisia ja palvelujen järjestämistapaa koskevia muutoksia, 
jotka olennaisesti vaikuttaisivat henkilöstön tehtäviin ja sijoittumiseen. Alueella seurataankin 
JHL:n toimesta tarkasti kuntavetoista esivalmistelua ja varsinaista valmistelua mahdollisen 
päätöksen jälkeen.  
 
JHL:n info-kirjeiden tarkoituksena on antaa Sinulle lisätietoa oman hyvinvointialueesi 
syntymisestä. Kohdennamme kirjeet sote-henkilöstölle tukipalvelut mukaan lukien, 
pelastustoimeen sekä kuntiin jääville jäsenillemme. Käytämme tähän jäsenrekisteriämme. 
Haasteenamme on saada oikea viesti oikeaan osoitteeseen. Siksi on äärimmäisen tärkeää, 
että käyt tarkistamassa omat jäsen- ja ammattitietosi rekisteristämme. 
https://www.jhl.fi/jasenyys/jasenyyden-hoito/omajhl/  
 
Paikallisella tasolla jäsentä lähellä toimii JHL yhdistys, luottamusmiehet ja 
työsuojeluvaltuutetut. Toimintaympäristön muutokseen JHL:n on valmistauduttava myös 
paikallisesti. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että yhdistyksesi on pohdittava millainen 
yhdistystoiminta tai yhdistysrakenne vastaa entistä paremmin tulevan toimintaympäristön 
haasteita ja vaatimuksia sekä teidän, alan ammattilaisten ja jäsenten tarpeita. Sillä oikealla 
yhdistysrakenteella ja jäsenten tarpeita kuulemalla edistetään jäsentyytyväisyyttä.  
 

https://www.jhl.fi/ajankohtaista/teemat/sote-ja-maakuntauudistus/jhln-nakokulmat-sote-ja-maakuntauudistukseen/
https://www.jhl.fi/jasenyys/jasenyyden-hoito/omajhl/


 
 

 

 
Keski-Suomen ja Pirkanmaan hyvinvointialueiden kuulumisia 
 
Sisä-Suomen alueella sote-uudistuksen valmistelutyö on käynnistymässä sekä  
Keski-Suomen maakunnassa että Pirkanmaan maakunnassa. Molempien  
hyvinvointialueiden osalta väliaikaisen valmistelutoimielimen VATEn valinta  
tehdään lähiaikoina. VATE johtaa hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon  
käynnistämisen valmistelua ja käyttää sitä koskevaa päätösvaltaa sekä vastaa  
tehtäviinsä liittyvästä puhevallan käyttämisestä aluevaltuuston toimikauden alkuun  
asti. Väliaikaisen toimielimen tehtävänä ei ole poliittisia linjauksia vaativien asioiden 
valmistelu. 
 
Keski-Suomen hyvinvointialueella kunnat ovat valmistelleet väliaikaisen valmistelu- 
toimielimen VATEn valintatapaa, ja kuntakokous 3.6.2021 sopii Keski-Suomen  
väliaikaisen valmistelutoimielimen toimintamallin ja kokoonpanon. Keski-Suomen 
sairaanhoitopiirin hallitus asettaa VATEn kun sote-lait tulevat voimaan, ja Keski- 
Suomen hyvinvointialueen varsinainen valmistelutyö alkaa sen jälkeen.  
 
Pirkanmaan hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin VATEn valintaa  
koskeva asia on lähetetty kunnille, sairaanhoitopiirille ja pelastustoimelle hyväksyntää  
varten. Vastauksia kunnilta odotetaan 11.6.2021 mennessä. Valmistelussa on myös 
työryhmien ja toimeenpanon henkilöstön suunnittelu. Jaostot ja työryhmät asettaa VATE. 
 
Sisä-Suomen aluetoimistossa sote-uudistuksen ja hyvinvointialueiden valmistelua  
seuraavat erityisesti Keski-Suomen osalta erityisasiantuntija Esa Springare ja 
Pirkanmaan osalta aluetoiminnan asiantuntija Pirjo Toivonen. 
 
 

Mukavaa kesän odotusta  
 
JHL Sisä-Suomen aluetoimisto 

 
 
Tommi Raunela Esa Springare Pirjo Toivonen 
aluepäällikkö erityisasiantuntija aluetoiminnan asiantuntija 
tommi.raunela@jhl.fi esa.springare@jhl.fi pirjo.toivonen@jhl.fi 
puh 050 4081 877 puh 0400 854 253 puh 050 443 2046 
  Keski-Suomen sote Pirkanmaan sote 
  yhteyshenkilö yhteyshenkilö 
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