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1.3.2022-31.12.2022

1.1.2023-

Keskeiset ajankohdat 1/2
1.7.2021

Hyvinvointialueen kuntien, perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon yhteistoiminta-alueiden, sairaanhoitopiirin, erityishuoltopiirin ja alueen pelastustoimen
(osapuolet) on sovittava välittömästi väliaikaisen valmistelutoimielimen kokoonpanosta ja siitä, mikä viranomainen asettaa valmistelutoimielimen.
Valmistelutoimielin toimii siihen asti, että aluevaltuusto on valittu

1.9.2021

Jos osapuolet eivät ole päässeet sopimukseen väliaikaisen valmistelutoimielimen asettamisesta kahden kuukauden kuluessa lain voimaantulosta, osapuolten on
välittömästi ilmoitettava asiasta valtiovarainministeriölle. Valtioneuvosto asettaa tällöin valmistelutoimielimen valtiovarainministeriön esityksestä. Tällöin alueen
väestömäärältään suurin sairaanhoitopiiri vastaa valmistelutoimielimen hallinnollisesta tuesta

Toimielimen perustaminen
– 1.3.2022

Valmistelutoimielimen vastuulla yhteistyössä vastuuviranomaisen kanssa on:
1) Selvittää hyvinvointialueille siirtyvä henkilöstö ja valmistella aluevaltuustolle ehdotukset henkilöstön siirtosuunnitelmaksi ja -sopimuksiksi
2) Osallistua hyvinvointialueelle siirtyvän irtaimen ja kiinteän omaisuuden selvittämiseen
3) Osallistua hyvinvointialueelle siirtyvien sopimusten ja näitä koskevien oikeuksien ja velvollisuuksien selvittämiseen
4) Osallistua hyvinvointialueelle siirtyvien hallinto- ja palvelutehtävien hoitamista tukevien tieto- ja viestintäteknisten järjestelmien ja ratkaisujen selvittämiseen
5) Valmistella hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon järjestämistä sekä tilintarkastajan valintaa
6) Päättää hyvinvointialueen vuosien 2021 ja 2022 talousarviosta
7) Osallistua ensimmäisten aluevaalien järjestämiseen
8) Valmistella muut hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämiseen välittömästi liittyvät asiat.
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23.1.2022

Ensimmäiset aluevaalit, joilla valitaan aluevaltuusto. Aluevaltuuston vastuulla on jatkaa valmistelutoimielimen työtä sekä hoitaa niitä tehtäviä, jotka sille on laissa
asetettu.

1.3.2022

Aluevaltuustojen toimikausi alkaa

1.1.2023

Hyvinvointialueen aloittavat toimintansa

Keskeiset ajankohdat 2/2
Lakien hyväksyntä 30.6.2021-> hyvinvointialueen perustaminen (lait tulevat voimaan vaiheittain)
Aluevaalit 23.1.2022

Investointisuunnitelman hyväksymismenettely tulee voimaan 1.3.2022 alkaen
Hyvinvointialueiden, STMn ja VMn väliset neuvottelut käytävä 1.3.2022 mennessä

Selvitys kunnista siirtyvästä omaisuudesta, sopimuksista, vastuista ja kunnalta vuokrattavista toimitiloista
28.2.2022 mennessä hyvinvointialueelle

Hyvinvointialueiden suunnitelmat hyväksyttävä viimeistään 31.12.2022

Selvitys sairaanhoitopiirien ja erityishuoltopiirien omaisuudesta, sopimuksista ja vastuista on tehtävä

Kuntien ja kuntayhtymien alijäämät selvitettävä tilinpäätöksessä 31.12.2022

hyvinvointialueille 28.2.2022
Aluevaltuuston toimikausi alkaa 1.3.2022 (päättyy 31.5.2025)

Hyvinvointialueille siirtyvät järjestämis- ja tuottamisvastuut sekä henkilöstö 1.1.2023

Hyvinvointialueiden päätös kuntien selvityksistä on tehtävä 31.3.2022 mennessä

Erityishuoltopiirit siirtyvät hyvinvointialueille 1.1.2023

Sisäministeriön hyväksyttävä 31.10.2022 mennessä Pelastustoimen investointisuunnitelma 2023-2026

Hyvinvointialueen on ilmoitettava irtisanottavasta tai mitätöitävästä ulkoistamissopimuksesta 31.10.2023

mennessä
Hyvinvointialueiden, SMn ja VMn väliset neuvottelut käytävä vuoden 2022 loppuun mennessä
Pelastustoimen uusi palvelutasopäätös on hyväksyttävä aluevaltuustossa 1.12.2023 mennessä
Valtakunnalliset tavoitteet pelastustoimen järjestämiselle 31.12.2022 mennessä (huomioitava investointis.)

Sote-tilojen vuokrasopimukset loppuvat 31.12.2025 Hyvinvointialueilla kuitenkin yksipuolinen oikeus pidentää
vuokrasopimusta vuoden 2026 loppuun, ilmoitettava 31.12.2024 mennessä

Kuntien ja kuntayhtymien yli- ja alijäämät selvitettävä tilinpäätöksessä 31.12.2022
Hyvinvointialueiden yhteistyösopimus on hyväksyttävä 31.12.2025 mennessä
Ympäristöterveydenhuolto mahdollisesti siirtymässä hyvinvointialueille 2026
Hyvinvointialue voi sovittaessa ottaa hoitaakseen alueensa kunnilta ympäristöterveydenhuollon tehtävät
1.1.2023 alkaen

Väliaikaisen valmistelutoimielimen tehtävät
- toimielimen tehtävät lain mukaan
1)

selvittää hyvinvointialueille siirtyvä henkilöstö ja valmistella aluevaltuustolle ehdotukset henkilöstön
siirtosuunnitelmaksi ja -sopimuksiksi; Valiokunnan mietintö StVM 16/2021 vp 247

2)

osallistua hyvinvointialueelle siirtyvän irtaimen ja kiinteän omaisuuden selvittämiseen

3)

osallistua hyvinvointialueelle siirtyvien sopimusten ja näitä koskevien oikeuksien ja velvollisuuksien
selvittämiseen

4)

osallistua hyvinvointialueelle siirtyvien hallinto- ja palvelutehtävien hoitamista tukevien tieto- ja
viestintäteknisten järjestelmien ja ratkaisujen selvittämiseen

5)

valmistella hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon järjestämistä sekä tilintarkastajan valintaa

6)

päättää hyvinvointialueen vuosien 2021 ja 2022 talousarviosta

7)

osallistua ensimmäisten aluevaalien järjestämiseen

8)

valmistella muut hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämiseen välittömästi liittyvät asiat

9)

valmistella ja toteuttaa edellä 1—8 kohtia koskeva riskienhallinta. (Uusi) Valmistelutoimielimen toimivalta on
rajoitettu siten, että se voi: 1) ottaa henkilöitä vain määräaikaiseen virka- tai työsopimussuhteeseen
hyvinvointialueeseen siten, että määräaika päättyy viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2023; 2) tehdä
hyvinvointialuetta sitovia sopimuksia vain määräaikaisesti voimassa oleviksi siten, että määräaika päättyy
viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2023
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Valtio seuraa valmistelua
• Tilannekuva on osa uudistuksen toimeenpanon
kokonaisarviointia ja sen tehtävä on tukea myös
toimeenpanoon liittyvien riskien hallinnassa ja ennakoinnissa.
Tilannekuvan avulla on tarkoitus tunnistaa alueelliset sekä
kansalliset riskit ja kohdentaa tarvittaessa tukea näiden
ratkomiseen.
• Tilannekuvan avulla tuetaan alueita tehtävien
toteuttamisessa ja haasteiden tunnistamisessa.
Tilannekuvan tavoitteena siis myös alueiden saama hyöty
ja tuki.

Hyte –valmistelu Kymenlaakso
• Erilaisten yhdyspintojen tunnistaminen ja niiden roolien, vastuiden ja toimivuuden selkeyttäminen ovat
merkittävä osa sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistusta.
• Yhdyspinnoilla tarkoitetaan erilaisten organisaatioiden, kuten hyvinvointialueen, kuntien, hyvinvoinnin- ja
terveyden edistämisen ja järjestöjen välisiä yhtymäkohtia. Lainsäädäntö luo raamit yhdyspinnoille.
• Kymenlaakson osalta väliaikaisen valmistelutoimielimen (VATE) aikana yhdyspintatyöstä vastaa erillinen
valmistelutyöryhmä, jonka tehtävänä on määritellä hyvinvointialueen yhdyspinnat ja niiden rakenteet,
huomioiden johtamisen suunnittelun ja kehittämisen, verkostotyön, henkilöstön ja sidosryhmien
osallisuuden ja tiedolla johtamisen roolin. Tiedolla johtamisen kokonaisuutta työstetään yhteistyössä
aihepiirin oman valmistelutyöryhmän kanssa.
• Yhdyspintatyön valmistelu on aloitettu, ja sen tavoitteena on luoda kestävä pohja hyvinvointialueen
yhdyspinnoille.
• Alkuvaiheessa työryhmä keskittyy etenkin yhdyspintojen määrittämiseen, yhdyspintatoimintoihin
tarvittavien rakenteiden valmisteluun ja erilaisten sidosryhmien osallistamiseen. Merkittävässä osassa on
myös hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen monialainen yhteistyö sekä järjestötoiminta.
• Valmisteluvaiheessa keskitytään määrittelemään järjestöjen rooli ja toiminta kuntien ja hyvinvointialueen
yhdyspinnoilla ja osana hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden toimeenpanosuunnitelmia. Alkuvuodesta
2022 kuntien, järjestöjen ja muiden tunnistettujen sidosryhmien osallisuus hyvinvointialueen
toimeenpanossa syvenee, keskittyen strategiantyön ja palveluintegraation tukemiseen, uusien mallien
pilotointiin ja luotujen yhteistyömallien edelleen kehittämiseen.

7 §Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
hyvinvointialueella (sote-järjestämislaki)
• Hyvinvointialueen on arvioitava ennakkoon ja otettava huomioon päätösten
vaikutukset eri väestöryhmien hyvinvointiin ja terveyteen. Sen on myös asetettava
suunnittelussaan tavoitteet, joilla sosiaali-ja terveydenhuollon järjestäminen ja
tuottaminen edistää hyvinvointia ja terveyttä.
• Lisäksi hyvinvointialueen on määriteltävä tavoitteita tukevat toimenpiteet ja
vastuutahot.
• Hyvinvointialueen on valmisteltava omalta osaltaan valtuustolleen
valtuustokausittain alueellinen hyvinvointikertomus ja -suunnitelma väestön
hyvinvoinnista, terveydestä ja niihin vaikuttavista tekijöistä sekä toteutetuista
toimenpiteistä. Hyvinvointikertomus ja -suunnitelma laaditaan yhteistyössä alueen
kuntien kanssa. Hyvinvointikertomus ja -suunnitelma on julkaistava julkisessa
tietoverkossa.
• Hyvinvointialueen on toimittava yhteistyössä alueen kuntien kanssa ja tuettava
niitä asiantuntemuksellaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyössä. Lisäksi
hyvinvointialueen on tehtävä hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyössä yhteistyötä
muiden hyvinvointialueella toimivien julkisten toimijoiden sekä yksityisten yritysten ja
yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa. Hyvinvointialueen on myös osaltaan
mahdollisuuksiensa mukaan edistettävä järjestöjen toimintaedellytyksiä hyvinvoinnin
ja terveyden edistämisessä.

Kiitos
Ari Nevalainen

