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HUS-yhtymä 

Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisvastuun turvallisen siirtymän 

varmistaminen 

Vuosia valmisteltu ja historiallinen sote-uudistus toteutuu 1.1.2023, kun sosiaali- ja 

terveydenhuollon sekä pelastustoimen palveluiden järjestämisvastuu siirtyy kun-

nilta ja kuntayhtymiltä hyvinvointialueille. Lainsäädännön voimaantulon jälkeen hy-

vinvointialueilla, kunnissa ja kuntayhtymissä on tehty paljon työtä uudistuksen toi-

meenpanoon liittyen.  

Juuri nyt uudistuksen toimeenpanon keskeinen tavoite on turvallisen siirtymän var-

mistaminen. Hyvinvointialueiden, yhdessä kuntien ja kuntayhtymien kanssa, tulee 

varmistaa, että hyvinvointialueiden vastuulle siirtyvät sosiaali- ja terveydenhuollon 

ja pelastustoimen palvelut järjestetään häiriöttömästi, hyvinvointialueille siirtyvälle 

henkilöstölle maksetaan palkat ajallaan ja muut työnantajavelvoitteet toteutuvat 

asianmukaisesti. 

 Turvallinen siirtymä edellyttää eri toimijoiden vahvaa yhteistyötä 

Järjestämisvastuun, henkilöstön ja omaisuuden siirtoa varten tarvitaan tiivistä ja 

toimivaa yhteistyötä kaikkien osapuolten kesken. Sote-uudistuksen voimaanpa-

nolain1 mukaisesti kuntien, perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon yhteistoi-

minta-alueiden, sairaanhoitopiirien, erityishuoltopiirien ja alueen pelastustoimen 

sekä tarvittaessa muiden viranomaisten on osallistuttava hyvinvointialueiden toi-

minnan ja hallinnon käynnistämisen valmisteluun ja annettava hyvinvointialueille 

tarpeellista virka-apua.  

Hyvinvointialueilla on oikeus saada välttämättömät tiedot muun muassa siirtyvästä 

henkilöstöstä. Luovuttamisesta ei voi kieltäytyä salassapitosäännöksiin vedoten. 

Tietojen on oltava ajantasaisia ja oikein. Osapuolten tulee sopia tietojen luovutuk-

sen toteutuksesta.   

                                                   
 
1 Laki sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta 
(616/2021) 12 ja 13 § 
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Mahdollisiin häiriötilanteisiin ja niihin liittyvään viestintään on myös varauduttava 

jokaisella alueella. 

 Avusta vuodenvaihteen jälkeen on sovittava tarvittaessa erikseen 

Hyvinvointialueilla voi olla tarvetta tukeutua kuntien ja kuntayhtymien sopimuksiin 

ja tukipalveluihin vuodenvaihteen jälkeen. Näissä tilanteissa osapuolten tulee so-

pia erikseen tuesta, sen kestosta ja kustannusten korvaamisesta. Sopimusten on 

oltava täsmällisiä ja perusteltuja. Sopimuksissa on huomioitava voimassa oleva 

hankintalainsäädäntö. Lisäksi on huomioitava voimaanpanolain 69 a §:n mukainen 

sääntely tukipalvelujen myyntiä ja ostoa koskevasta siirtymäajasta. 

Valtiovarainministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö ja sisäministeriö koros-

tavat, että kaikkien uudistusta alueellisesti valmistelevien tahojen on tehtävä 

hyvää yhteistyötä ja huolehdittava riittävästä tietojen vaihdosta. Tärkeää on 

varmistaa sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen häiriötön järjes-

täminen vuodenvaihteessa. Yhtä tärkeää on varmistaa vastuullisesti nykyis-

ten ja tulevien työnantajien työnantajavelvoitteiden oikea-aikainen hoitami-

nen. Myös ministeriöt ovat hyvinvointialueiden sekä kuntien ja kuntayhty-

mien tukena turvallisen järjestämisvastuun varmistamiseksi.  

 Juha Majanen Veli-Mikko Niemi  Kirsi Pimiä 

 Valtiosihteeri Kansliapäällikkö Kansliapäällikkö 

kansliapäällikkönä 

Jakelu  Kirjeessä mainitut  

Tiedoksi Kuntaministeri Sirpa Paatero, valtiovarainministeriö 

 Valtiovarainministeri Annika Saarikko, valtiovarainministeriö 

 Sote-ministeriryhmä 

 Valtiosihteeri Timo Reina, valtiovarainministeriö 

 Erityisavustaja Tuomas Vanhanen, valtiovarainministeriö 

 Erityisavustaja Joel Kuuva, valtiovarainministeriö 

 Erityisavustaja Silja Silvasti, valtiovarainministeriö 

 Erityisavustaja Anu Tuovinen, valtiovarainministeriö 

 Erityisavustaja Valtteri Aaltonen, valtiovarainministeriö 

 Erityisavustaja Lauri Finér, valtiovarainministeriö 

 Erityisavustaja Sofia Nevalainen, valtiovarainministeriö 
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 Alivaltiosihteeri Susanna Huovinen, valtiovarainministeriö 

 Ylijohtaja Jani Pitkäniemi, valtiovarainministeriö  

 Viestintäjohtaja Johanna Vesikallio, valtiovarainministeriö 

 Viestintäasiantuntija Lotta Englund, valtiovarainministeriö 

 Osastopäällikkö Kari Hakari, sosiaali- ja terveysministeriö 

 Pelastusylijohtaja Kimmo Kohvakka, sisäministeriö 

 Sote-johtoryhmä 

 Valtiovarainministeriö / Osastot 

 Sosiaali- ja terveysministeriö 

 Sisäministeriö 

 Opetus- ja kulttuuriministeriö 

 Työ- ja elinkeinoministeriö 
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