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Toimeenpanon vuosikellot vuodelle 2022
• Vuosikellot on laadittu alueellisen toimeenpanon tiekartan
pohjalta
• Vuosikellojen laatimisen tarkoitus on havainnollistaa
toimeenpanoon liittyvien kriittisimpien tehtävien aikataulua
vuodelle 2022 sekä riippuvuussuhteita eri valmisteluryhmien
alla olevien tehtävien välillä
• Vuosikellojen aikataulu on suuntaa antava ja eri tehtävien
täsmällinen aikataulu riippuu kunkin alueen tilanteesta ja
aikataulutuksesta
• Vuosikellojen kohderyhmä ovat alueilla toimeenpanoa tekevät
valmistelijat ja päättäjät

Toimeenpanon ylätason vuosikello 2022
Koonti valmisteluryhmistä

TAE-päätökset (valtio ja alueet)

Aluevaalit

Järjestämislakien mukaiset neuvottelut (STM, SM ja VM)
Turvallisen siirtymän varmistaminen

Väestön palveluntarpeen nykytilan selityksen laatiminen
Alueellinen riskiarvion ja –analyysin laatiminen

Palvelukriteereistä ja asiakasmaksuista päättäminen
Sopimusten jatkuvuus varmistettu 1.1.2023 alkaen (entiset ja
uudet palveluhankinnat ja asiakaskohtaiset sopimukset) 

Aluevaltuustot
Päätöksenteko käynnistyy

Päätökset palveluseteleistä - yleiset,
periaatteelliset seikat (mm. sääntökirja), arvo
Henkilöstösiirtoihin liittyvät yt-prosessit yms.
Järjestelmien yliheitto ja vastuiden siirrot
Ohjaus- ja seuranta, sujuvan siirtymän
varmistaminen yhdyspintatoiminnoissa

Nykytilan kartoitus

Q4

TORI/TAHE-järjestelmien käyttöönotot
Toimintamalleista, tiedonkulusta, rakenteista ja
vastuunjaosta sopiminen

Q3

Selvitykset osaamisen varmistamiseksi, osaamisen kehittämisen
toimintamalli ja osallisuuden varmistaminen muutoksessa

Q1

Q4

Q1

Q3

Q2

Käynnistyminen, sopimukset ja hankinnat
Ensimmäiset päätökset siirtyvistä sopimuksista ja
henkilöstösiirtosuunnitelmasta
Lainanottovaltuuksien määrittely
Strategiatyön ja vuoden 2023 talousarvio ja -suunnitelman
sekä investointisuunnitelman käynnistyminen
Palveluvalikoiman, -tason ja -verkon nykytilan kartoituksen
toteuttaminen; Tuotantotapojen valinta

Q2

Uuden organisaation mukaisen organisoitumisen suunnittelu
Toimintamallit tiedon siirtymiselle
hyvinvointialueen, kuntien ja 3. sektorin välillä
YTA-yhteistyön sisältöjen ja sopimuksen valmistelu
Ohjausmallin rakentaminen omaan tuotantoon ja ostopalveluille
Budjettiriihi ja TAE-esitys

ICT-projektien ja muutosten toteutukset
Muutostarpeiden tunnistaminen ja suunnittelu
Yhdyspintanäkökulman huomiointi hyvinvointialueen organisaatiorakenteessa, yhteisen johtamisen toimintaperiaatteiden määritys
JTS-päätös

Rahoituslaskelmien päivitys nro 3
Vastuunjako ja yhteistyörakenteet yhdyspintatoiminnoille sekä
konkreettiset pelisäännöt kunkin yhdyspinnan toiminnan
varmistamiseksi (sis. tieto siirtyvästä henkilöstöstä)

LUONNOS

2022
Yhteenveto neuvotteluista ja
tilannekuvista

Q1
Järjestämislakien mukaiset
neuvottelut (STM, SM ja VM)

Selvitykset omaisuudesta ja
sopimuksista sekä henkilöstöstä

Aluevaalit

Aluevaltuustot

Asiantuntija-arviot
neuvottelumateriaaliksi (THL,
pelastustoimi)
Henkilöstösiirtoihin liittyvät
yt-prosessit yms.
Investointisuunnitelma (1+3
vuotta)

Q4

Hallinto, talous
ja tukipalvelut
Koko vuosi: turvallisen siirtymän
valmistelu ja tarvittavien
tukipalveluiden järjestäminen
(ml. ICT ja TAHE)

Hallintosääntö ja ylimmän johdon
rekrytointien käynnistyminen

Q2

Ensimmäiset päätökset siirtyvistä
sopimuksista ja henkilöstösiirtosuunnitelmasta
Rahoituslaskelmien päivitys nro 1
(talousarviotiedot + määräytymistekijät)
Lainanottovaltuuksien määrittely
Valtioneuvoston asetus kunnan ja hyvinvointialueen välisen vuokran määräytymisestä

Rahoituslaskelmien päivitys nro 3
(Valtion talousarviopäätökset)

Q3

Järjestämislakien mukaisiin neuvotteluihin
liittyvät selvitykset
Rahoituslaskelmien päivitys nro 2 (tilinpäätöstiedot)
Siirtyvien sopimusten
täydennyspäätökset

LUONNOS

2022

Q1

Hyvinvointialueen ja YTA-alueen välisten
vastuiden ja yhteistyön rakenteen määrittely

Johtamismallin, organisaatiorakenteen ja
hallintosäännön valmistelu
Henkilöstöviestinnän käynnistyminen

Henkilöstön siirron valmistelu
Järjestämislakien mukaiset
ministeriöiden ja alueiden
väliset neuvottelut

Ehdokkaiden ja valtuutettujen perehdyttäminen
Päätöksenteko käynnistyy

Q4
Yhteisen tietopohjan
määrittely

Johtaminen ja
Osaaminen
Koko vuosi: johtamisrakenteiden
uudistaminen rakenteellisen ja
toiminnallisen integraation
varmistamiseksi

Hallintosäännön vahvistaminen

Q2
HVA-johtajavalinta
Vuosikellon rakentaminen

Muun henkilöstön sijoittuminen
uuteen organisaatioon

Vaikuttamistoimielinten käynnistyminen
Muiden avainhenkilöiden valinnat
Muiden esihenkilöiden sijoittuminen
uuteen organisaatioon

Tiedonhallinnan organisointi johtamisen tueksi
Q3
Tiedolla johtamisen työkalut ja
tietotarpeiden määrittäminen
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2022

Q1

Palvelukriteereistä ja
asiakasmaksuista päättäminen

Väestön palvelutarpeen nykytilan selvityksen laatiminen
Alueellinen riskiarvion ja –analyysin laatiminen

Sopimusten jatkuvuus varmistettu
1.1.2023 alkaen (entiset ja uudet
palveluhankinnat ja asiakaskohtaiset
sopimukset)
Päätökset palveluseteleistä 
- yleiset, periaatteelliset seikat
(mm. sääntökirja), arvo

Alueellinen varautumis- ja
pandemiasuunnitelman laatiminen

Q4

Palveluiden
järjestäminen

Ohjausmallin rakentaminen omaan
tuotantoon ja ostopalveluille

YTA-yhteistyön sisältöjen ja
sopimuksen valmistelu
Asiakkuuksien hallitun siirron
valmistelu

HVA:n hyte-työn määrittely ja hytesuunnitelman valmistelun aloittaminen
Palveluvalikoiman, -tason ja -verkon
nykytilan kartoituksen toteuttaminen

Palvelujen laatu- ja
vaikuttavuusseurannan sekä
kustannusseurannan mittarit
ja suunnitelma
Valvonnan kokonaisuuden järjestäminen

Q2

Hyvinvointialueen strategiakokonaisuuden
valmistelun aloittaminen

Palvelukriteerien nykytilan selvittäminen
ja yhtenäistämisen valmistelu
Tuotantotapojen valinta

Q3

Palvelujen hankintaprosessin aloittaminen
vuonna 2022 päättyvien sopimusten osalta
Palvelutasopäätöksen valmistelun
käynnistäminen

LUONNOS

2022
Tiedonkulku osaksi asiakaspolkuja

Tunnistetaan yhdyspintatoiminnot- ja prosessit,
suunnitellaan niihin liittyvät muutokset

Q1

Kartoitetaan nyky-yhteistyömallit
kuntakohtaisesti kolmannen ja yksityisen
sektorin kanssa hyvinvointialueella

Erityistilanteiden ohjaus- ja
seurantamekanismit

Hyvinvointikertomuksen ja
-suunnitelman vastuiden alustava suunnittelu

Q4
Asiakaspolkujen ja
siirtymien kuvaaminen

Yhdyspinnat
Tehtävät jatkuvat
vuoden 2023 puolelle

Vastuunjako ja yhteistyörakenteet yhdyspintatoiminnoille sekä konkreettiset pelisäännöt kunkin
yhdyspinnan toiminnan varmistamiseksi (sis. tieto
siirtyvästä henkilöstöstä)

Q2

Tietojärjestelmien kartoitus sekä
muutostarpeiden identifiointi
yhdyspintatoiminnoissa
Yhdyspintanäkökulman huomiointi hyvinvointialueen organisaatiorakenteessa, yhteisen
johtamisen toimintaperiaatteiden määritys

Toimintamallit tiedon siirtymiselle
hyvinvointialueen, kuntien ja 3.
sektorin välillä
Strategisen ja operatiivisen tason
mittarit yhdyspintatyölle

Selvitykset osaamisen varmistamiseksi yhdyspintatoiminnoissa, osaamisen kehittämisen toimintamalli ja
osallisuuden varmistaminen muutoksessa

Tunnistetaan tiedolla johtamisen kehittämistarpeet

Q3

Yhdyspintatoimintojen sopimusten sekä
ohjaus- ja seurantamekanismien valmistelu
Määritellään tarvittavat yhteistyöryhmät ja verkostot
yhdyspintatoimintojen ja johtamisen näkökulmasta alueellisesti
Sidosryhmäviestinnän toteutus

LUONNOS

2022

ICT-toimeenpanon kokonaisuuksien
priorisointi ja projekteiksi organisoituminen

Yliheittojen viimeisteleminen
Edellytykset palveluntuotannon ja hallinnon toiminnalle
kasassa
Käyttäjien ja järjestelmien yliheittoihin
käynnistäminen

Q1

Siirtyvät sopimukset tiedossa
Sopimusneuvottelut
Mahdollinen VM lisärahoitus

Viestintä asiakkaille mahdollisista
digipalvelukanavamuutoksista

Hankintatarpeet selvillä ja
hankintojen/ kilpailutusten aloitus

Henkilöstön koulutukset uusiin ja
muuttuneisiin järjestelmiin

Q4
Muutosviestintä henkilöstölle
ja esihenkilöille

ICT

Q2

Siirrot hyvinvointialueelle
1.1.2023 mennessä sovitussa
aikataulussa

YTA-neuvottelut ICTnäkökulmasta pidettynä

Lisärahoituksen haku: STM ICT-muutosrahan
toinen kierros

Vuoden 2023 ICT-budjetointi
Riippuvuus muuhun valmisteluun:
Organisaatiorakenne
kustannuspaikkatasolle asti

Henkilöstön siirrot (tunnukset,
työsuhdetiedot, sähköpostit)

Riippuvuus muuhun valmisteluun: siirtyvät henkilöt
kiinnitettynä organisaatiorakenteeseen

Huom! Kansallisten palvelujen
aikataulut (kanta, tuve, suomi.fi)

TOSI ja TORI –järjestelmien1
sisältötyöt käynnissä

Q3

Siirtyvien toimintojen (esim. oppilashuolto ja
erityishuoltopiirit) haltuunotto
Siirtyvien kiinteistöjen IT-palvelujen
haltuunotto (valvonta, verkko…)

1 TOSI = Toimiala sidonnaiset (esim. palvelutuotannon ratkaisut), TORI = Toimialariippumattomat (esim. hallinnon ratkaisut),
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