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• Kunnat ja kuntayhtymät olivat velvollisia lähettämään selvitykset hyvinvointialueille siirtyvästä 

omaisuudesta, sopimuksista ja henkilöstöstä 28.2.2022 mennessä (voimaanpanolain 21 ja 25 §)

• Valtaosin hyvinvointialueet saivat selvitykset määräaikaan mennessä, mutta selvityksissä on 

havaittu sisällöllisiä ja laadullisia eroavaisuuksia

• Aluevaltuuston on käsiteltävä selvitykset 31.3.2022 mennessä ja pääsääntöisesti alueilla 

toimintatapana merkitä asia tiedoksi sekä käsitellä asia myöhemmässä vaiheessa jatkoselvitysten 

jälkeen; selvitysten analysointi on valtaosalla alueista kesken tällä hetkellä (03/2022)

• Kuntien ja kuntayhtymien on tarvittaessa täydennettävä selvityksiään viimeistään 30.6.2022

• Sote-kuntayhtymä-alueilla prosessi huomattavasti yksinkertaisempi kuin ”sirpale-alueilla”, joissa 

luovuttavia organisaatioita jopa useita kymmeniä; kaikilla alueilla työ jatkuu kevään aikana
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• Toimeenpano etenee kaikilla alueilla ilman, että olisi ilmennyt asioita, joihin ei voisi vaikuttaa ja jotka 

estäisivät uudistuksen toteutumisen aikataulussa 

• Uudenmaan erillisratkaisun valmistelu etenee tavoiteaikataulun mukaisesti; Helsingin, Uudenmaan 

alueiden ja HUSin yhteistyö on hyvää

• Toimeenpanoa tehdään hyvin poikkeuksellisissa olosuhteissa pandemia-ajan, työtaistelu-uhan ja 

nykyisen turvallisuuspoliittisen tilanteen vuoksi, tilanne vaikuttaa valmistelijoiden jaksamiseen.

• Aluevaltuusto kokoontunut ensimmäisen kerran kaikilla hyvinvointialueilla ja pidetyt kokoukset 

menneet yleisesti hyvin

• Väliaikaisten valmistelutoimielinten työ päättyy aluehallitusten työn käynnistymiseen

• Organisaatiorakenteet on saatu pääosin hyväksyttyä, alueiden erilaisuus näkyy hallintosäännöissä 

ja rakenteissa

• Strategiatyö on lähtenyt käyntiin monella alueella ja tämän tueksi on perustettu alueiden yhteinen 

strategiaverkosto

Yhteenveto alueellisen toimeenpanon etenemisestä



• Valmistelurahoituksen asetuksen muutos ja valtionavustuspäätös 24.3. (maksatus 29.3.)

• "Sote-korjaussarja" (HE 10/2022 vp) eduskunnassa: vastinevaihe käynnistymässä, voimaan 

todennäköisesti huhtikuussa

• Valtioneuvoston asetus kunnan ja hyvinvointialueen välisen siirtymäkauden vuokrasopimuksen 

vuokran määräytymisestä vuosina 2023-2026 (voimaanpanolain 22 §)

o Lausuntokierros joulu-tammikuussa, jatkovalmistelussa

o Tarkoitus antaa huhtikuussa, voimaan 1.1.2023

• Talouden ja hallinnon keskustelu alueiden kanssa 26.4.

• Lainanottovaltuutta koskevat laskelmat keväällä, läpikäynti kunkin alueen kanssa

• Talousarviotieto 2022 julkaistu, varsinainen laskelmapäivitys ja -julkaisu huhtikuussa

• Kirjanpitolautakunnan hyvinvointialue- ja kuntajaosto asetettu

• Hyvinvointialueiden raportointia koskevasta tiedosta käynnistynyt lausuntokierros 18.3.

• Valtiovarainministeriön hyvinvointialueiden ohjauksen tarkentamistyö käynnissä kevään aikana

Valtiovarainministeriön ajankohtaisia sote-asioita


