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Lappi

Pohjois-Pohjanmaa

Kainuu

Pohjois-Karjala

Pohjois-Savo

Etelä-Savo

Etelä-Karjala

Kymenlaakso

Keski-Suomi

Keski-Pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaa

Pohjanmaa

Satakunta

Varsinais-Suomi

Pirkanmaa
Päijät-Häme

Kanta-Häme

Länsi-Uusimaa Helsinki
Vantaa-
Kerava Keski-Uusimaa

Itä-Uusimaa

Etelä-Karjala 126 921
Etelä-Pohjanmaa 192 150
Etelä-Savo 132 702
Helsinki 656 920
Itä-Uusimaa 98 254
Kainuu 71 664
Kanta-Häme 170 577
Keski-Pohjanmaa 67 988
Keski-Suomi 272 617
Keski-Uusimaa 199 330
Kymenlaakso 162 812
Lappi 176 665
Länsi-Uusimaa 473 838
Pirkanmaa 522 852
Pohjanmaa 175 816
Pohjois-Karjala 163 537
Pohjois-Pohjanmaa 413 830
Pohjois-Savo 248 265
Päijät-Häme 205 771
Satakunta 215 416
Vantaa-Kerava 274 336
Varsinais-Suomi 481 403

Manner-Suomi 5 503 664

Väestö 31.12.2020



Juuri nyt: vate > aluevaltuusto > 
aluehallitus > hyvinvointialuejohtaja >
• Aluevaalit > aluevaltuustot aloittavat 

1.3.2022
• Vaten toimivalta päättyy
• Aluevaltuusto valitsee aluehallituksen ja 

muut toimielimet 
• lautakunnat, jaostot, valiokunnat jne.

• Valtuusto päättää mm. hallintosäännöstä, 
organisaatiosta ja strategiasta sekä 
valitsee hyvinvointialuejohtajan 

• Hallintosäännössä määritellään mm. 
johtamisjärjestelmä,  toimielimet  sekä  
tehtävien ja vallan jako eri toimielinten 
välillä
• https://www.kuntaliitto.fi/julkaisut/20

21/2139-hyvinvointialueen-
hallintosaantomalli
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https://www.kuntaliitto.fi/julkaisut/2021/2139-hyvinvointialueen-hallintosaantomalli


Juuri nyt: määräaikaan tehtävät selvitykset 
työllistävät kunnissa 

Sairaanhoito- ja 
erityishuoltopiirien 
selvitykset omaisuudesta, 
sopimuksista ja vastuista.
Kuntien järjestämän 
sosiaali- ja 
terveydenhuollon sekä 
pelastustoimen toimitilat
Soten ja pelan käytössä 
olevan irtaimen 
omaisuuden siirtyminen 
Sote- ja pela-
henkilöstöön kohdistuvat 
lomapalkkavelat
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Kunnasta siirtyvä 
omaisuus, sopimukset, 
vastuut ja kunnalta 
vuokrattavat toimitilat

Eräiden kunnilta ja 
kuntayhtymiltä 
siirtyvien sopimusten 
mitättömyys ja 
irtisanominen



= alueellisen valmistelun ohjaus
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Tehtävälistat alueille = saatava valmiiksi 





Tilannekuva alueittain 
liikennevalomallilla

https://soteuudistus.fi/alueiden-tilannekuva

https://soteuudistus.fi/alueiden-tilannekuva


Kuntaliiton muutostuki



Kuntaliiton muutostuki

• Kuntaliitto tarjoaa muutokseen liittyvää 
tukea jäsenilleen ja  sopimuskumppaneilleen 
sekä hyvinvointialueille
• Webinaareja, selvityksiä, oppaita, 

suosituksia, neuvontapalveluja 
• Sote-tulevaisuuspäivät 

• Teemoina mm.:
• Henkilöstösiirrot (KT)
• Kiinteistö- ja omaisuusjärjestelyt
• Rahoituskysymykset
• Tukipalveluihin liittyvät kysymykset
• Hallinnon ja johtamisen järjestäminen
• Kuntien ja hyvinvointialueiden yhteistyö 

ja yhdyspinnat

•https://www.kuntaliitto.fi/sosiaali-ja-
terveysasiat/sote-uudistus-ja-
kuntaliitto/sote-muutostuki

•https://www.kuntaliitto.fi/sote-
muutostukipyynto

10

https://www.kuntaliitto.fi/sosiaali-ja-terveysasiat/sote-uudistus-ja-kuntaliitto/sote-muutostuki
https://www.kuntaliitto.fi/sote-muutostukipyynto


Muuttuvat asetelmat ja yhdyspinnat

• https://www.youtube.com/watch?v=jX
2D2svgfuE&t=92s 

• Hyvinvointialueet ja kunnat ovat 
juridisesti täysin erillisiä toimijoita.

• Yhteiset asukkaat ja paljon 
asukkaiden/asiakkaiden palveluihin 
liittyviä yhteistyötarpeita.

• Kun kuntien suora yhteys palveluiden 
järjestämiseen ja rahoittamiseen 
poistuu, asetelma muuttuu kunnan 
sisäisestä ohjausjärjestelmästä 
kunnan ja hyvinvointialueen väliseksi 
yhteistyöksi.

• Kuntien ja hyvinvointialueiden 
yhdyspinnat ovat toimintoja ja 
tehtäväkokonaisuuksia, jotka 
kuuluvat kunnan tai hyvinvointialueen 
järjestämisvastuulle ja joiden 
asiakaslähtöinen toteuttaminen 
edellyttää näiden yhteistyötä

• Yhteistyön onnistumiseksi tarvitaan 
yhteistä tahtoa ja tavoitteita, 
yhteisesti sovittuja menettelytapoja 
sekä toimivaa tiedonkulkua.
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https://www.youtube.com/watch?v=jX2D2svgfuE&t=92s


Yhdyspintayhteistyössä tärkeää

• Kiinnitettävä huomiota heikoimmassa 
asemassa oleviin asiakkaisiin, jotta heidän 
palvelunsa varmistetaan myös 
yhdyspinnoilla, eivätkä palveluketjut pääse 
katkeamaan.
• Sivistys- ja sote-palvelujen yhdyspinnat 
• Työllisyyden hoidon ja sote-palvelujen 

yhdyspinnat
• Kolmas sektori – hyvinvointialue –

kunnat yhdyspinnat
• Maahanmuutto ja kotoutuminen 
• Turvallisuus ja varautuminen
• Jne.

• Alueelliset erityispiirteet huomioon.
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www.kuntaliitto.fi

Tarja Myllärinen
Sote-muutosjohtaja
Puh. 050 596 9866
E-mail tarja.myllarinen@kuntaliitto.fi
Twitter @tarjamyllarine5

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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