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Hyvinvointialueille 

siirtymisen kuulumisia 



Koontia alueiden tilanteesta järjestämisvastuun 

siirtyessä
• Yleistunnelma järjestämisvastuun siirron jälkeen alueilla luottavainen, 

positiivinen ja rauhallinen.

• Turvallinen siirtymä on sujunut pääosin suunnitellusti, joitakin yksittäisiä 
ongelmakohtia on ilmennyt, mutta havaitut ongelmat on saatu ratkaistua 
pikaisesti.

• Potilasturvallisuus ei ole vaarantunut ja vaikka viivästyksiä on esiintynyt 
palvelutuotannossa, palvelut on saatu hoidettua normaaliin tapaan.

• Pelastustoimen tehtävistä ja palveluista on kyetty huolehtimaan normaalisti.

• Palkanmaksu on sujunut pääsääntöisesti hyvin

• Seuraavien viikkojen nähdään kertovan realistisen kuvan ja mahdollisten 
haasteiden odotetaan näkyvän viiveellä.

• Varsinaisia yllätyksiä ei vuodenvaihteen siirtymässä tullut. 
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• Turvata kaikkien hyvinvointialueiden suoriutuminen lakisääteisistä 

järjestämistehtävistä ja tukea itsehallinnollisten hyvinvointialueiden hyvän 

hallinnon periaatteiden toteutumista.

• Varmistaa valtakunnallisten strategisten tavoitteiden sekä julkisen talouden 

kokonaistavoitteiden kestävä huomioiminen hyvinvointialueiden ja ministeriöiden 

päätöksenteossa. 

• Tukea hyvinvointialueita toteuttamaan palveluja yhdenvertaisesti, laadukkaasti ja 

kustannusvaikuttavasti sekä yhteensovittamaan palvelukokonaisuuksia. 

Pelastustoimen osalta on olennaista turvata tehtävien ja palveluiden toteutuminen 

riskejä vastaavasti. 

• Tiivistää pelastustoimen ja sosiaali- ja terveydenhuollon välistä yhteistyötä, 

tunnistaen toimialojen tasavertainen asema hyvinvointialueiden sisällä. 

Hyvinvointialueiden ohjauksen tarkoitus
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• Aikataulu:

• Vuoden 2022 neuvottelut 2-3/2023 

• Vuoden 2023 neuvottelut 10-11/2023

• Ensimmäiset YTA-neuvottelut järjestetään syksyllä 2023

• Neuvottelujen valmistelu ja toteutus yhteistyössä HVA:t, 

Helsingin kaupunki, HUS-yhtymä, STM, VM, SM, THL ja AVI:t

Hyvinvointialueiden neuvottelut kevät 2023 ja 

syksy 2023
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• Neuvottelusta tulisi olla hyötyä sekä hyvinvointialueelle että 

valtioneuvostolle – oppimisprosessi. 

• Seurataan järjestämistehtävän toteutumista. 

• Tarkastellaan hyvinvointialueen tilannekuvaa (mm. palvelutarve, 

palvelujen saatavuus, laatu, vaikuttavuus, henkilöstön riittävyys ja 

osaaminen sekä kustannuskehitys).

• Neuvotteluissa tulee tunnistaa/tunnustaa ongelmakohdat, katsoa 

tulevaan, asettaa tavoitteita ja pohtia tavoitteisiin pääsemisen keinoja.

• STM, SM ja VM voivat tarvittaessa antaa hyvinvointialueelle 

järjestämistä koskevia toimenpidesuosituksia.

Neuvottelujen tavoitteet
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• Järjestämisvastuun siirto on tapahtunut onnistuneesti kaikilla alueilla – todellinen 

muutos on kuitenkin vasta alussa. Alueet ovat alkaneet kääntämään katsetta yhä 

vahvemmin kohti tulevaa ja uudistuksen pitkän aikavälin tavoitteita.

• Suurin osa hyvinvointialueiden strategioista on julkistettu.

• Kaikilla alueilla on jo käynnistetty (eri nimillä) muutosohjelmatyö, joka sisältää myös 

talouden tasapainotusohjelman. 

• Osalla erityisesti kuntarakenteisista lähtökohdista aloittaneilla hyvinvointialueilla 

organisaation pystyttäminen on vielä kesken. Tämä vaatii erityisesti alkuvuodesta 

ponnisteluja, jotta mm. esihenkilöt saadaan kaikille nimettyä ja vastuut selkiytettyä.

Yhteenvetoa vuodenvaihteen jälkeisestä ajasta
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• Poliittisen ja hallinnollisen toimintakulttuurin rakentaminen on alkanut ja uusia 

rooleja opetellaan. Yhteisten toimintatapojen rakentumiselle on annettava aikaa.

• Henkilöstön työkuormien hallintaan aiotaan panostaa. Toimeenpanovaihe on 

vaatinut paljon ja henkilöstön jaksaminen on ollut koetuksella. 

• ICT-muutoshankkeen alainen työ jatkuu alueilla suunnitellusti myös 

vuodenvaihteen jälkeen. Osalla alueista edessä vielä kuntien järjestelmistä 

irtautuminen ja digipalvelujen yhdenmukaistaminen.

• Osalla alueista sopimuspalokuntien kahden sopimuksen haasteeseen tarvitaan 

ratkaisuja.

Yhteenvetoa vuodenvaihteen jälkeisestä ajasta



elina.vesterinen@gov.fi
02951 63055, 050 4664 675

Twitter: @VesterinenElina

Kiitos 

mielenkiinnostasi! 


