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Toimeenpanon ylätason vuosikello 2022
Koonti valmisteluryhmistä

Q1

Q2Q3

Q4

Aluevaalit

Aluevaltuustot

JTS-päätös
Budjettiriihi ja TAE-esitys

TAE-päätökset (valtio ja alueet)

Päätöksenteko käynnistyy

Strategiatyön ja vuoden 2023 talousarvio ja -suunnitelman 

sekä investointisuunnitelman käynnistyminen

Uuden organisaation mukaisen organisoitumisen suunnittelu

Turvallisen siirtymän varmistaminen

Käynnistyminen, sopimukset ja hankinnat

ICT-projektien ja muutosten toteutukset

TORI/TAHE-järjestelmien käyttöönotot

Järjestelmien yliheitto ja vastuiden siirrot

Väestön palveluntarpeen nykytilan selityksen laatiminen

Palveluvalikoiman, -tason ja -verkon nykytilan kartoituksen 

toteuttaminen; Tuotantotapojen valinta

YTA-yhteistyön sisältöjen ja sopimuksen valmistelu

Nykytilan kartoitus 

Ensimmäiset päätökset siirtyvistä sopimuksista ja 

henkilöstösiirtosuunnitelmasta

Lainanottovaltuuksien määrittely

Rahoituslaskelmien päivitys nro 3

Henkilöstösiirtoihin liittyvät yt-prosessit yms.

Muutostarpeiden tunnistaminen ja suunnittelu 

Toimintamalleista, tiedonkulusta, rakenteista ja 

vastuunjaosta sopiminen

Ohjaus- ja seuranta, sujuvan siirtymän 

varmistaminen yhdyspintatoiminnoissa

Selvitykset osaamisen varmistamiseksi, osaamisen kehittämisen 

toimintamalli ja osallisuuden varmistaminen muutoksessa

Yhdyspintanäkökulman huomiointi hyvinvointialueen organisaatio-

rakenteessa, yhteisen johtamisen toimintaperiaatteiden määritys

Vastuunjako ja yhteistyörakenteet yhdyspintatoiminnoille sekä 

konkreettiset pelisäännöt kunkin yhdyspinnan toiminnan 

varmistamiseksi (sis. tieto siirtyvästä henkilöstöstä)

Toimintamallit tiedon siirtymiselle 

hyvinvointialueen, kuntien ja 3. sektorin välillä

Järjestämislakien mukaiset neuvottelut (STM, SM ja VM)

Palvelukriteereistä ja asiakasmaksuista päättäminen

Ohjausmallin rakentaminen omaan tuotantoon ja ostopalveluille

Alueellinen riskiarvion ja –analyysin laatiminen
Sopimusten jatkuvuus varmistettu 1.1.2023 alkaen (entiset ja 

uudet palveluhankinnat ja asiakaskohtaiset sopimukset) 

LUONNOS

Päätökset palveluseteleistä - yleiset, 

periaatteelliset seikat (mm. sääntökirja), arvo



Muiden esihenkilöiden sijoittuminen 

uuteen organisaatioon

Yhteisen tietopohjan 

määrittely

2022

HVA-johtajavalinta

Ehdokkaiden ja valtuutettujen perehdyttäminen

Tiedonhallinnan organisointi johtamisen tueksi

Järjestämislakien mukaiset 

ministeriöiden ja alueiden 

väliset neuvottelut

Muiden avainhenkilöiden valinnat

Hallintosäännön vahvistaminen

Hyvinvointialueen ja YTA-alueen välisten 

vastuiden ja yhteistyön rakenteen määrittely

Johtamismallin, organisaatiorakenteen ja 

hallintosäännön valmistelu

Päätöksenteko käynnistyy

Tiedolla johtamisen työkalut ja 

tietotarpeiden määrittäminen

Vaikuttamistoimielinten käynnistyminen

Vuosikellon rakentaminen

Henkilöstön siirron valmistelu

Q3

Henkilöstöviestinnän käynnistyminen

Q1

Q2

Q4

Johtaminen ja 

Osaaminen 

Muun henkilöstön sijoittuminen 

uuteen organisaatioon

Koko vuosi: johtamisrakenteiden 

uudistaminen rakenteellisen ja 

toiminnallisen integraation 

varmistamiseksi

LUONNOS



Hyvinvointialueiden organisoituminen 

ja johtamisrakenteiden uudistaminen 

uudistuksen tavoitteiden 

näkökulmasta 

Anna Maksimainen, Senior Partner, NHG



Hyvinvointialueiden rakentumisen tiekartta 

vuosille 2020-2023

Lähde: Alueellisen toimeenpanon tiekartta

Vapaaehtoinen alueellinen 

valmistelu > 06/2021

• Vaten ja pol.ohryn

asettamisen sekä muiden 

tukirakenteiden 

valmistelu

• Valmistelua tukevan tiedon 

kerääminen, arviointi, 

päivittäminen

• Rekrytointien valmistelu

• Vaten käyttötalouden 

valmistelu

• Yhteistyörakenteiden 

kehittäminen alueella ja 

kansallisesti

Vate 7/2021–3/2022

• Hyvinvointialueiden 

väliaikaisten 

valmistelutoimielinten 

asettaminen

• Hyvinvointialueen 

toiminnan ja hallinnon 

käynnistämisen 

valmistelu

• Järjestämisvastuun 

siirtosuunnitelman 

alustava laatiminen

• Kuntien ja 

hyvinvointialueiden 

yhteistyön rakentaminen 

Aluevaltuustot

3/2022–05/2025

• Aluevaltuuston 

järjestäytyminen ja 

aluehallituksen valinta

• Hallinto ja 

johtamisjärjestelmä ml. 

hallintosääntö ja 

organisaatiorakenne

• Johtavien viranhaltijoiden 

rekrytointi

• Hyvinvointialue- ja 

palvelustrategia

• Henkilöstön siirtovalmistelu 

• YTA-yhteistyösopimukset

• Rahoitus, konsernitalous ja 

investoinnit

• Omaisuusjärjestelyt ja 

sopimukset

• Tietojärjestelmien 

yhtenäistäminen

Järjestämisvastuun

siirtyminen 1.1.2023

• Hyvinvointialueen johtaminen 

kokonaisuutena: uusi organisaatio 

ja johtamisrakenne päätetty ja 

toiminnassa 

• Rinnakkaisrakenteista luopuminen

• Henkilöstön siirtyessä työnantaja 

vaihtuu hyvinvointialueeksi

• Strategioiden toimeenpano

• Hyvinvointialueen toiminnan ja 

palveluiden sekä rakenteiden 

kehittäminen 

• Yhtenäisen toimintakulttuurin 

vahvistaminen

• Tietojärjestelmien yhtenäistäminen ja 

kehittämistyö jatkuu



Johtamisrakenteiden tilanne 4/2022 (1/2)

• Toimielinrakenteiden suunnittelu alueilla on jo 

pitkällä 

• Rakentumassa olevat toimielinrakenteet eroavat 

erityisesti lautakuntien lukumäärän ja niiden 

profiilien perusteella - muutamalla alueella 

suunnitteilla valiokuntamalli

• Lautakuntia/ jaostoja/ valiokuntia keskimäärin 4 per 

alue, määrät vaihtelevat 3-7 välillä

• Pääsääntöisesti lautakuntien rooli on esittelevä 

• Esimerkkejä yleisimmistä  lautakunnista 

/valiokunnista/ jaostoista: turvallisuus/pelastus 

(~19), Hyte (~8), tulevaisuus (~7), 

osallisuus/demokratia huomioitu (~7)

• Myös integraatio ja elin-/elämänkaariajattelu 

näkyvät osalla alueista toimielinrakenteissa
* Itä-Uusimaa, Länsi-Uusimaa, Keski-Pohjanmaa, Kymenlaakso, 

Pohjanmaa, Vantaa-Kerava, Varsinais-Suomi, Helsinki, Lappi 



• Organisaatiorakenteissa on tunnistettavissa jako 
kolmeen toiminnalliseen kokonaisuuteen: varsinainen 
palvelutuotanto, konserni- tai yhteiset palvelut sekä 
strateginen ohjaus ja kehittäminen. Kahta jälkimmäistä 
myös yhdistetty.

• Rakenteissa nähtävissä yhdistelmiä niin linja-, matriisi-
kuin verkosto-organisaatioistakin. 

• Palvelutuotanto-organisaatioissa noudatetaan pitkälti 
nykyisen kaltaista organisoitumista (TE, SO, PELA)

• Erikoissairaanhoidon ja perusterveyden integraatiota tukevia 

rakenteita on suunnitteilla

• Myös sosiaali- ja terveyspalvelut integroivia sekä erityisesti 

ikäihmisten ja lasten, nuorten ja perheiden palvelukokonaisuuksia 

tukevia rakenteita on suunnitteilla

• Johtamisjärjestelmän yksityiskohdat täsmentyvät 
hallintosääntöjen ja toimintaohjeiden myötä.

• Tukipalveluiden resursoinnin näkökulmasta siirtyvän 
henkilöstön määrä on tunnistettu haasteeksi

* Itä-Uusimaa, Länsi-Uusimaa, Keski-Pohjanmaa, Kymenlaakso, 

Pohjanmaa, Vantaa-Kerava, Varsinais-Suomi, Helsinki, Lappi 

Johtamisrakenteiden tilanne 4/2022 (2/2)



Organisaatiomallien arviointi uudistuksen 

tavoitteiden ja organisaatiorakenteiden 

perusperiaatteiden näkökulmasta

Perusterveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen                         

integraatio ja yhteensovittaminen

Perus- ja erityistason terveys- ja sosiaalipalvelujen              

integraatio ja yhteensovittaminen

Alueen asukkaiden ja asiakkaiden tarpeiden huomioiminen 

palveluiden järjestämisessä ja toteuttamisessa siten, että niitä 

tuotetaan ja ohjataan käyttäjien tarpeista lähtien tuotantolähtöisen 

ajattelun sijaan.

Tehtävien ja vastuiden selkeys ja hierarkia, joka tukee kustannusten 

ja resurssien hallintaa sekä mahdollistaa tuotannon tehokkaan ja 

ketterän johtamisen ja kehittämisen

Organisaatiorakenteen selkeys ja ymmärrettävyys alueen   

henkilöstön sekä muiden sidosryhmien mutta myös asukkaiden        

ja asiakkaiden näkökulmasta 

Horisontaalinen 

integraatio

Vertikaalinen 

integraatio

Asukas- ja 

asiakaslähtöisyys

Johtamisrakenteen 

selkeys

Organisaatio-

rakenteen selkeys



Mitä alueilla on tapahtunut maalis-

huhtikuussa 2022?
• Aluevaltuusto kokoontunut ensimmäisen kerran kaikilla hyvinvointialueilla – monilla jo useasti

• Suurimmalla osalla alueista hallintosääntö hyväksytty sellaisenaan, muutoksin tai 1. vaiheen osalta – hallintosäännön 

valmistelu vaiheistettu useampaan osaan usealla alueella

• Hyvinvointialuejohtajan viran perustamisesta päätetty kaikilla hyvinvointialueilla, poikkeuksena Keski-Uusimaa

• Vt. Johtaja valittu suurimmalla osalla alueista 

• Hyvinvointialuejohtajan virka

 Haku käynnissä: Itä-Uusimaa, Kainuu, Etelä-Karjala, Keski-Suomi

 Haku päättynyt: Kanta-Häme, Pohjois-Savo, Pirkanmaa, Lappi, Länsi-Uusimaa, Varsinais-Suomi, Päijät-Häme, Pohjois-Karjala, 

Kymenlaakso, Etelä-Pohjanmaa, Etelä-Savo, Vantaa ja Kerava

 Valmistelussa: Keski-Pohjanmaa

 Ei päätetty: Keski-Uusimaa

 Valinta tehty: Pohjois-Pohjanmaa, Pohjanmaa, Satakunta

• Myös muiden avainhenkilöiden valintaprosessi on käynnistynyt ja johtoryhmätaso tulee olemaan valittu pääosin 

juhannukseen mennessä

• Strategiatyö lähtenyt käyntiin valtaosalla alueista ja tämän tueksi on perustettu alueiden yhteinen strategiaverkosto



• Hyvinvointialueet ovat täysin uusia organisaatioita, joiden tulee luoda oma 

identiteettinsä ja kulttuurinsa – kuka ”me” olemme ja mitkä ovat tavoitteemme, 

arvomme ja palvelulupauksemme alueen väestölle.

• Hyvinvointialueen määritettävä myös, mikä on sen oma johtamis- ja toimintakulttuuri 

ja ns. palvelulupaus henkilöstölle.

• Poliittiset päätöksentekijät valtuustoissa ja hallituksissa sekä erityisesti hallitusten ja 

toimielinten puheenjohtajat ja valittavat hyvinvointialuejohtajat johtoryhmineen ovat 

avainasemassa uuden identiteetin johtamisessa (ja ylipäänsä soteuudistuksen 

tavoitteiden saavuttamisessa). 

• Hyvinvointialueiden toimintakulttuurin rakentaminen huippukuntoon on vähintään 10 

vuoden projekti – vaiheistusta ja suunnitelmallisuutta tarvitaan 

• Tiukassa aikapaineessa ei kannata vetää kaikkea heti uusiksi, vaan keskittyä olennaiseen ja 

hyödyntää hyvät toimintamallit ja rakenteet, joita alueilla on jo olemassa.

Yleisiä huomioita hyvinvointialueiden 

johtamis- ja toimintakulttuurin kehittymisestä



Yhteenvetona: tähtäimessä integraatio –
keinona johtaminen

Yksi uudistuksen peruslähtökohdista on siiloutuneen sosiaali- ja terveyspalvelu-järjestelmän integraatio. 

Vuonna 2022 toimeenpanon painopiste on erityisesti hallinnon rakenteissa – palveluiden sisällöllinen 
uudistaminen etenee rinnalla. 

Hyvinvointialueiden toiminnan käynnistyttyä painopiste siirtyy toiminnan ja palveluiden kehittämiseen, ml. 
rakenteet, palveluiden verkosto, toteutustapa, jne.

Tässä vaiheessa kokonaisrakenteen kannalta tärkeintä on yksinkertaisuus, selkeys, joustavuus, 
ketteryys, asiantuntijuus sekä mahdollistavuus - organisaatiota voi uudistaa kokemuksen karttuessa.

Uuden organisaation rakentamisessa ja johtamisessa tarvitaan luottamusta, vuorovaikutusta ja 
viestintää.



Kiitos!
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(Laki kuntien ja hyvinvointialueiden työnantajaedunvalvonnan järjestämisestä)









http://www.kt.fi/ajankohtaista/uutiskirje
http://www.kuntatyonantajalehti.fi/
http://www.kt.fi/


Twitter: @kuntatyonantaja

http://www.kt.fi/


MIKSI ASUKKAIDEN OSALLISTUMINEN ON 

MERKITYKSELLISTÄ?

Joonas Leppänen, Sitra



MIKSI TARVITAAN UUDENLAISTA 

DEMOKRATIAA JA OSALLISUUTTA? 

MIKSI PERINTEINEN EDUSTUKSELLINEN 

DEMOKRATIA EI RIITÄ? 



Democracy index 2020 – in sickness and in 

health -The economist intelligence unit 2020



Perustuslaki velvoittaa 

edistämään osallistumis-

mahdollisuuksia

Valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle, jota 
edustaa valtiopäiville kokoontunut 
eduskunta.

Kansanvaltaan sisältyy yksilön oikeus 
osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnan ja 
elinympäristönsä kehittämiseen.

PeL 2§ 1. ja 2. mom.

Julkisen vallan tehtävänä on edistää 
yksilön mahdollisuuksia osallistua 
yhteiskunnalliseen toimintaan ja vaikuttaa 
häntä itseään koskevaan päätöksentekoon.

PeL 14 § 4. mom.

Hyvinvointialueen 

lainsäädäntö linjaa 

vahvasti osallistumista

- Hyvinvointialueen asukkailla ja 
palvelujen käyttäjillä on oikeus 
osallistua ja vaikuttaa 
hyvinvointialueen toimintaan.

- Aluevaltuuston on pidettävä huolta 
monipuolisista ja vaikuttavista 
osallistumisen ja vaikuttamisen 
mahdollisuuksista ja menetelmistä. 

- Hyvinvointialueen on tiedotettava 
siitä, millä tavoin päätösten 
valmisteluun voi osallistua ja 
vaikuttaa.

Hyvinvointialuelaki 29 ja 34 §



Osallisuus

Osallisuus tarkoittaa ihmisen kokemaa ja 
konkreettista kuulumista yhteiskuntaan, 
paikallisyhteisöihin ja elämistä itselle 
sopivalla tavalla. Tähän kuuluu 
voimaantuneisuus ja kyvykkyys olla 
kulloistenkin voimavarojensa mukainen 
aktiivinen toimija sekä omassa elämässään 
että yhteiskunnassa. Osallisuutta kokeva 
tulee kuulluksi ja nähdyksi toivomallaan 
tavalla ja edistää itselleen tärkeitä asioita.

Osallistumiseen sisältyy ajatus 
kansalaisesta aktiivisena 
subjektina, joka haluaa, osaa ja saa 
toimia välittömänä vaikuttajana 
itselleen tärkeissä 
yhteiskunnallisissa asioissa. 

Osallistuminen



Asukkaiden osallistuminen tukee 

parlamentaarista järjestelmää

- Pääsee vuorovaikutukseen asukkaiden/äänestäjien ja 
palvelunkäyttäjien kanssa monipuolisten osallistumismenetelmien 
avulla

- Saa mielipidetiedusteluja ja kyselytutkimuksia syvempää 
ymmärrystä päätöksenteon tueksi

- Asukkaiden mukaan ottaminen päätöksenteon valmisteluun 
alkuvaiheessa sitouttaa asukkaita ja helpottaa päätösten 
toimeenpanoa

• Taustatukea ja liikkumavaraa vaikeiden päätösten tekemiseen               
ja niiden toimeenpanoon

- Ehkäisee polarisaatiota ja vastakkainasettelua

- Henkilöstön laaja osallistuminen ja vaikutusmahdollisuudet              
omaan työhön lisäävät työhyvinvointia ja on osaavan                 
henkilöstön vetovoimatekijä



ITSENÄISYYDEN HISTORIAN SUURIN 

HALLINNON REFORMI MAHDOLLISTAA 

ENNENÄKEMÄTTÖMÄLLÄ TAVALLA UUSIEN 

OSALLISTUMISTAPOJEN LUOMISTA JA 

KYTKEMISTÄ PÄÄTÖKSENTEKOON.



Hallintosääntö –

osallistumisen mahdollistaja

- Hallintosäännössä olisi hyvä kertoa, miten asukas voi vaikuttaa 
ja osallistua päätöksentekoon

• Alueella voi olla erikseen myös velvoittava osallistumisen 
suunnitelma

- Hallintosääntö varmistaa asukkaiden vaikutus- ja 
osallistumismahdollisuudet 

• Asukas vaikuttaa päätöksentekoon 

• Valtuusto päättää

- Asukasosallistuminen tuo järjestäjälle ajantasaista tietoa 
palveluiden käyttäjiltä

• Järjestäjä on vastuussa hyvinvointialueen omasta sekä muiden 
palveluntuottajien tuotannosta

• Oikeiden tarpeiden tunnistaminen luo pohjan vaikuttaville 
palveluille 



Demokratia-teemaryhmän tapaamisen pohjalta muotoiltu 

Sitran hallintosääntömalli

Osallistuminen ja vaikuttaminen hyvinvointialueella

Hyvinvointialueella tulee olla erillinen osallistumisen ohjelma, johon on kirjattu osallistumisen tavat, niiden tavoitteet ja
vaikuttavuus sekä kuvaus osallistumisen kytkeytymisestä hyvinvointialueen päätöksentekoon. 

Hallintosääntökirjaus

1. luku, hyvinvointialueen johtaminen, 1.8 Palveluiden käyttäjien, hyvinvointialueen asukkaiden ja 
henkilöstön osallistuminen ja vaikuttaminen päätöksentekoon

Palveluiden käyttäjien, hyvinvointialueen asukkaiden ja henkilöstön osallistumisoikeus päätöksentekoon varmistetaan 
oikein mitoitetuilla ja ajoitetuilla osallistumisen keinoilla, jotka edistävät osallistumismahdollisuuksia ja tiedonsaantia 
päätöksentekoprosessissa. Osallistumisen keinot ja menetelmät kirjataan vaalikausittain aluevaltuustossa 
hyväksyttävään osallistumisen ohjelmaan, jonka valmisteluun palveluiden käyttäjillä, hyvinvointialueen asukkailla ja 
henkilöstöllä on mahdollisuus osallistua.

Osallistumisen edistämiseksi palveluiden järjestäjälle asetetaan tavoitteet, joiden toteutumista seurataan vuosittain 
aluevaltuustossa. Palveluiden käyttäjät, hyvinvointialueen asukkaat ja henkilöstö osallistuvat ohjelman tulosten 
arviointiin. Mitattavia asioita ovat ainakin osallistumisen vaikutukset päätöksentekoon, hyvinvointialueen palveluihin ja 
niiden kehittämiseen sekä palveluiden käyttäjien, hyvinvointialueen asukkaiden ja henkilöstön kokemus 
osallistumisesta. Tarkemmat vastuualue- ja toimintayksikkökohtaiset tavoitteet sekä niiden toteutumisen ja 
vaikuttavuuden seuranta kuvataan osallistumisen ohjelmassa. Hyvinvointialue viestii osallistumisen mahdollisuuksista, 
toteutumisesta ja tuloksista palveluiden käyttäjille, hyvinvointialueen asukkaille sekä henkilöstölle. 
Hyvinvointialuejohtaja vastaa osallistumisen ohjelman toteutumisesta hyvinvointialueella ja uuden ohjelman 
valmistelusta aluevaltuustolle. 



Demokratia-

teemaryhmä - Pidetään yhdessä huolta, että 
hyvinvointialueiden osallistumisen 
rakenteiden pohja mahdollistaa uusien 
vaikuttamisen tapojen käyttöönoton ja 
kytkemisen päätöksentekoon

- Valmistellaan yhdessä osallistumisentapojen 
kirjaamien alueen hallintosääntöön ja/tai 
osallisuusohjelmaan

- Kehitetään yhdessä eri alueille sopivia uusia 
osallistumisen tapoja ja 
demokratiainnovaatioita

- Muodostetaan yhteinen tahtotila ja sparrataan 
toisiamme hyvinvointialueiden demokratian 
ja osallistumisen vahvistamisessa

- Muut yhteisesti sovittavat asiat

- Perustettu yhdessä sosiaali- ja 

terveysministeriön, 

valtiovarainministeriön ja 

oikeusministeriön kanssa ja siihen 

kuuluvat hyvinvointialueiden 

asukkaiden osallistumisesta ja 

demokratiasta vastaavat viranhaltijat.

- Kokoontuu 1-2 krt/kk Sitran 

vetovastuulla 

- Ryhmä on osa sosiaali- ja 

terveysministeriön hyvinvointialueiden 

toimeenpanoa tukevaa Johtaminen ja 

osaaminen -teeman kokonaisuutta. 

Tavoitteet ja tehtävät



Osallistumismenetelmien karkkikauppa

Osallistumista ja vaikuttamista voidaan edistää erityisesti:

1) järjestämällä keskustelu- ja kuulemistilaisuuksia sekä 
asukasraateja; 

2) selvittämällä asukkaiden ja hyvinvointialueella 
säännönmukaisesti tai pitempiaikaisesti asuvien tai oleskelevien 
palvelujen käyttäjien mielipiteitä ennen päätöksentekoa; 

3) valitsemalla palvelujen käyttäjien edustajia    hyvinvointialueen 
toimielimiin;

4) suunnittelemalla ja kehittämällä palveluja yhdessä palvelujen 
käyttäjien kanssa; 

5) järjestämällä mahdollisuuksia osallistua hyvinvointialueen 
talouden suunnitteluun; 

6) tukemalla asukkaiden sekä järjestöjen ja muiden yhteisöjen oma-
aloitteista asioiden suunnittelua ja valmistelua

Hyvinvointialuelaki 29 §

Menetelmiä

- Asukaspaneeli

- Digiraati

- Erätauko-keskustelu

- Kirjastot 
kansanvallan 
foorumeina

- Robottipuhelut

- Polis-
keskustelualusta

- Demokratia.fi



Hyvä aluevaltuutettu, 

onnittelemme uudesta tehtävästä!



Pysymmekö mukana muutoksessa?

Maailma muuttuu – Muututaanko mekin?

2022



sitra.fi

@sitrafund

https://www.instagram.com/sitrafund/
https://www.linkedin.com/company/sitra
https://www.youtube.com/user/sitrafund
http://www.slideshare.net/SitraFund


Demokratia ja osallistuminen 
hyvinvointialueella

Niklas Wilhelmsson
Yksikönpäällikkö, oikeusministeriö
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Asukkaiden osallistuminen

• Laki hyvinvointialueesta 1 §: ”…lain tarkoituksena on luoda edellytykset itsehallinnolle kuntia 
suuremmalla hallintoalueella (hyvinvointialue) sekä asukkaiden osallistumis- ja 
vaikuttamismahdollisuuksien toteuttamiselle hyvinvointialueen toiminnassa”

• Hyvinvointialueella on oltava strategia, jossa aluevaltuusto päättää hyvinvointialueen toiminnan ja 
talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Hyvinvointialueen strategiassa tulee ottaa huomioon: …6)
asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet
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Aluevaalit 23 §

Valtuutetut ja varavaltuutetut aluevaltuustoon valitaan hyvinvointialueella 
toimitettavissa vaaleissa (aluevaalit). Aluevaltuuston toimikausi on neljä vuotta ja se 
alkaa vaalivuoden kesäkuun alusta

Aluevaalit toimitetaan välittöminä, salaisina ja suhteellisina. Kaikilla äänioikeutetuilla 
on yhtäläinen äänioikeus

Aluevaalien toimittamisesta säädetään vaalilaissa (714/1998)

Oikeusministeriö toimii ylimpänä vaaliviranomaisena

Jollei aluevaltuusto tee päätöstä valtuutettujen lukumäärästä, valtuutettuja valitaan 
laissa säädetty vähimmäismäärä. Aluevaltuuston päätös vähimmäismäärää 
suuremmasta lukumäärästä tai aiemman päätöksen muuttamisesta on 
ilmoitettava oikeusministeriölle vaalivuotta edeltävän vuoden loppuun mennessä. 
Aluevaltuuston päätös valtuutettujen määrästä voidaan panna täytäntöön ennen 
kuin se on saanut lainvoiman

Lisätietoja: https://vaalit.fi/aluevaalit
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Hyvinvointialueen aloiteoikeus

30 § Aloiteoikeus

Hyvinvointialueen jäsenellä on oikeus tehdä aloitteita hyvinvointialueen toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteen 
tekijälle on ilmoitettava aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet.

Aloitteessa on oltava kunkin aloitteen tekijän osalta perusteet, joista käy ilmi hyvinvointialueen jäsenyys. Aloitetta 
käsiteltäessä hyvinvointialueen on varattava aloitteen tekijöiden edustajille tilaisuus tulla kuulluiksi.

Palvelun käyttäjällä on lisäksi oikeus tehdä aloitteita kyseistä hyvinvointialueen palvelua koskevassa asiassa.

Aluevaltuuston tietoon on saatettava vähintään kerran vuodessa sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyt 
aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet.

31 § Hyvinvointialueen kansanäänestys

Aluevaltuusto voi päättää, että hyvinvointialueen toimivaltaan kuuluvasta asiasta toimitetaan hyvinvointialueen 
alueella neuvoa-antava kansanäänestys. Aluevaltuuston päätökseen, jolla on päätetty toimittaa kansanäänestys, ei 
saa hakea muutosta valittamalla.

Kaikilla äänestysoikeutetuilla on yhtäläinen äänestysoikeus. Äänestys on salainen.

Aloitteen tekemiseen kansanäänestyksen toimittamisesta tarvitaan vähintään kolme prosenttia 15 vuotta 
täyttäneistä hyvinvointialueen asukkaista. Aluevaltuuston on viipymättä päätettävä, toimitetaanko aloitteessa 
tarkoitettu kansanäänestys. Aloitetta käsiteltäessä hyvinvointialueen on varattava aloitteen tekijöiden edustajille 
tilaisuus tulla kuulluiksi.

Kansanäänestyksen toimittamisesta säädetään hyvinvointialueilla ja kunnissa toimitettavissa neuvoa-antavissa 
kansanäänestyksissä noudatettavasta menettelystä annetussa laissa (656/1990).
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Hyvinvointialueen aloiteoikeus

• Pykälän sanamuodolla esimerkiksi hyvinvointialueella toimivien yhdistysten ja 
yritysten aloitteenteko mahdollistetaan. Aloitteen tekijältä ei vaadita tiettyä ikää, 
vaan aloiteoikeus on kaikenikäisten hyvinvointialueen asukkaiden oikeus

• Aloitteesta tulisi hallintolain 16 §:n mukaisesti käydä ilmi, mitä asia koskee sekä 
lähettäjän nimi ja yhteystiedot. Aloitteita voi tehdä hyvinvointialueen toimintaa 
koskevissa asioissa

• Hyvään hallintoon kuuluu, että aloitteen tekijä saa kohtuullisen pian aloitteen 
jätettyään tiedon siitä, mikä hyvinvointialueen viranomainen käsittelee aloitteen 
ja missä aikataulussa

• Aloiteoikeus kattaa siten esimerkiksi hyvinvointialueen järjestämisvastuulla 
olevat palvelut riippumatta siitä, millä tavoin ja kenen toimesta palvelut 
tuotetaan

• Aloitteen tekijälle on ilmoitettava aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet
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Hyvinvointialoitepalvelun kehittäminen

• Oikeusministeriö toteuttaa aloitepalvelun yhteistyössä hyvinvointialueiden kanssa

• Palvelumuotoiluprosessi toteutetaan 4-6/2022

• Aloitepalvelun vaatimusten määrittely: syksy 2022

• Aloitepalvelun tuottaminen syksy 2022- syksy 2023. Palvelun tuottajana toimii Visma Oy. Palvelun 
omistajana OM. Palvelusta vastaa OM ja Oikeusrekisterikeskus (ORK)

• Aloitepalvelun on tarkoitus valmistua syksyllä 2023
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Osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet (23 §)

• Hyvinvointialueen asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on oikeus osallistua ja vaikuttaa 
hyvinvointialueen toimintaan. Aluevaltuuston on pidettävä huolta monipuolisista ja 
vaikuttavista osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksista ja menetelmistä

• Tähän voidaan muun muassa hyödyntää oikeusministeriön tarjoamia 
verkkodemokratiapalveluita: otakantaa.fi, digiraati.fi, lausuntopalvelu.fi

• Kuuleminen ja osallistuminen on tarpeen suunnitella siten, että niissä syntyy aitoja 
vaikuttamismahdollisuuksia ja että ne palvelevat valmisteluprosessia
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Esimerkki: digiraati

19.4.2022 49



Digiraati

• Digiraati otetaan nyt pilottikäyttöön (kehitysversion lanseeraus viikolla 15), pilotointia ja 
jatkokehitystä tehdään v. 2022-2023 ajan

• Digiraadin ympärille ollaan kehittämässä toimintamallia, jonka avulla tuetaan erityisesti 
heikommassa asemassa olevia lapsia ja nuoria osallistumaan yhteiskunnalliseen keskusteluun

• toimintamallin kehittämistä tehdään yhdessä nuorten osallisuuden osaamiskeskuksen (OSKE) ja 
Suomen Punaisen Ristin Nuorten turvatalojen 

• kehitystyöhön osallistuu myös Tampereen yliopiston ALL-YOUTH-tutkimushanke; Digiraati-
konsepti perustuu ALL-YOUTH-hankkeen kehittämään malliin ja prototyyppiin

• pilottivaiheeseen otetaan mielellään mukaan muutama hv-alue, mutta laajamittaisesti palvelu 
on kaikkien hv-alueiden käytössä vasta 2023 loppupuolella

• pilottivaiheeseen osallistumisesta kiinnostuneet hv-alueet voivat ottaa yhteyttä osoitteeseen 
demokratia.om@gov.fi

• Digiraati toimii nyt alkuvaiheessa omana, itsenäisenä palvelunaan, mutta se on jossain vaiheessa 
tarkoitus integroida osaksi otakantaa.fi-palvelua

• Digiraati on nyt suunnattu etupäässä lapsille ja nuorille, mutta sen kohderyhmää on 
myöhemmin tarkoitus laajentaa myös muihin ikäryhmiin
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Esimerkki: demokratiapalvelut hyvinvointialue X:n verkkosivulla (aloiteoikeuden lisäksi muita 
verkkodemokratiapalveluita voidaan hyödyntää   hyvinvointialuetta koskevan lain 29§ toteuttamiseen)

Aloitteet Keskustelut, raadit Lausunnot
ja kyselyt
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Demokratiapalvelut ja niiden toiminnot

Aloiteoikeus: kansalaisaloite.fi, hyvinvointialuealoite.fi, kuntalaisaloite.fi 

Keskustelu ja kyselyt: otakantaa.fi 

Deliberatiiviset keskustelut: digiraati.fi

Lausuntopyynnöt ja lausunnot: lausuntopalvelu.fi

Puolueen perustaminen: puoluerekisteri.fi

Tietoa demokratiasta ja osallistumiskanavista: demokratia.fi

Tieto vaaleista ja vaaleja koskevat materiaalit ja lomakkeet: vaalit.fi

Tiedot ja palvelut löytyvät myös Suomi.fi:stä: https://www.suomi.fi/kansalaiselle/oikeudet-ja-
velvollisuudet/perusoikeudet-ja-vaikuttaminen
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demokratia.fi – demokratiatieto ja -palvelut yhdestä 
osoitteesta
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Hyvinvointialueen vaikuttamistoimielimet (32 §)

• Aluehallituksen on asetettava nuorten osallistumis- ja 
vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi hyvinvointialueen 
nuorisovaltuusto tai vastaava nuorten vaikuttajaryhmä, ikääntyneen väestön 
osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien turvaamiseksi 
hyvinvointialueen vanhusneuvosto sekä vammaisten henkilöiden 
osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi 
hyvinvointialueen vammaisneuvosto

• Vaikuttamistoimielimille tulee antaa mahdollisuus vaikuttaa 
hyvinvointialueen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja 
seurantaan asioissa, joilla on tai joilla vaikuttamistoimielin arvioi olevan 
merkitystä lasten ja nuorten, ikääntyneen väestön tai vammaisten 
henkilöiden ja heidän tarvitsemiensa palveluiden kannalta, ja 
vaikuttamistoimielimet tulee ottaa mukaan osallistumisen ja kuulemisen 
kehittämiseen hyvinvointialueella

19.4.2022 54



Kansalliskielilautakunta ja saamen kielen lautakunta (32 §)

Kaksikielisellä hyvinvointialueella on kansalliskielilautakunta. Lautakunnan jäseniksi valitaan 
hyvinvointialueen kielivähemmistöön kuuluvia henkilöitä.

Kansalliskielilautakunnan tehtävänä on:

1) selvittää, arvioida ja lausua siitä, miten aluevaltuuston päätökset vaikuttavat kielellisten 
oikeuksien käytännön toteutumiseen;

2) selvittää, arvioida ja määritellä hyvinvointialueen vähemmistökielellä tarjottavien 
palvelujen tarvetta sekä seurata näiden palvelujen saatavuutta ja laatua;

3) selvitysten, arvioinnin ja seurannan perusteella tehdä aluehallitukselle ehdotuksia 
toimenpiteiksi kielivähemmistön palvelujen ja palveluketjujen kehittämiseksi sekä henkilöstön 
kielitaitovaatimuksiksi ja kielitaidon kehittämiseksi;

4) kaksikielisellä hyvinvointialueella, jonka vähemmistökieli on ruotsi, tehdä ehdotuksia 
kaksikielisten hyvinvointialueiden yhteistyötä ja työnjakoa koskevan sosiaali- ja 
terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain 39 §:ssä tarkoitetun sopimuksen sisällöksi, 
antaa sopimuksesta lausunto aluevaltuustolle sekä seurata sopimuksen toteutumista.

Lautakunnalla voi olla myös muita hallintosäännössä määrättyjä tehtäviä
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Kiitos!

Yhteystiedot: niklas.wilhelmsson@gov.fi
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