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• Hyvinvointialueiden perustaminen
• Hyvinvointialueet julkisoikeudellisina yhteisöinä perustetaan 

suoraan lain nojalla lain voimaantullessa.
• Maakunnista sekä hyvinvointialueista toiminnan käynnistyessä 

säädetään voimaanpanolaissa
• Maakuntia 18
• Hyvinvointialueita 21
• Alueiden muutokset jatkossa valtioneuvoston päätöksellä, pl. 

Uusimaa

Hyvinvointialueiden ja maakuntien 
perustaminen



• Lain voimaantulon jälkeen aluevaltuuston valintaan ja 
aluehallituksen asettamiseen saakka hyvinvointialueen 
toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmistelusta vastaa 
hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin.
• Uudellamaalla myös väliaikainen HUS-valmisteluryhmä.

• Edustus väliaikaisessa toimielimessä:
• Hyvinvointialueen kunnat, perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon 

yhteistoiminta-alueet, sairaanhoitopiiri, erityishuoltopiiri ja alueen 
pelastustoimi.

• Uudellamaalla sairaanhoitopiiri ei mukana
• Toimijat päättävät väliaikaisen toimielimen kokoonpanosta ja 

asettavasta viranomaisesta.
• Jos toimijat eivät pääse sopuun, valtioneuvosto asettaa.

Hyvinvointialueen väliaikainen 
valmistelutoimielin



• Valmisteluryhmä toimii HUS-sairaanhoitopiirin osana
• Uudenmaan väliaikaiset valmistelutoimielimet, HUS-

sairaanhoitopiiri sekä Helsingin kaupunki nimeävät 
valmisteluryhmän jäsenet.

• Valmisteluryhmän tehtävät:
• Laatii ehdotuksen HUS-yhtymän perussopimukseksi
• HUS-yhtymän ylintä päätösvaltaa käyttävän toimielin 1. kokouksen 

valmistelu
• Eräiden muiden välttämättömien asioiden valmistelu

Väliaikainen HUS-valmisteluryhmä



• Väliaikainen valmistelutoimielin johtaa hyvinvointialueen 
toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmistelua ja käyttää sitä 
koskevaa päätösvaltaa sekä vastaa tehtäviinsä liittyvästä 
puhevallan käyttämisestä aluevaltuuston toimikauden alkuun 
asti.

• Mm. henkilöstön siirtosuunnitelma, toiminnan ja hallinnon 
järjestämisen valmistelu, vuosien 2021 ja 2022 talousarvio

• Väliaikainen valmistelutoimielin valmistelee aluevaltuuston 
ensimmäisessä kokouksessa käsiteltävät asiat ja kutsuu valtuutetut 
kokoukseen.

• Valmistelutoimielimen toimivaltaa rajattu:
• Vain määräaikaisia virka- ja työsopimuksia vuoden 2023 loppuun 

saakka
• Hyvinvointialuetta sitovat sopimukset vain vuoden 2023 loppuun 

saakka

Väliaikaisen valmisteluryhmän tehtävät 
ja toimivalta



• Väliaikainen valmistelutoimielin
• HUS-valmisteluryhmä
• [Toiminnan ja hallinnon käynnistämisen toimeenpanon 

seuraamiseksi ja tueksi seurantaryhmä]
• [Valmistelutoimielin voi asettaa keskuudestaan jaostoja 

ja siirtää näille päätösvaltaa]

Väliaikaishallinnon organisointi



• Valmistelutoimielimessä edustettujen toimijoiden sekä 
tarvittaessa muiden viranomaisten on osallistuttava 
hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämisen 
valmisteluun ja annettava hyvinvointialueelle siinä 
tarpeellista virka-apua.

• Hyvinvointialueen viranomaisilla on 
salassapitosäännösten estämättä oikeus saada 
valmistelutoimielimessä edustetuilta toimijoilta 
hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämisen 
valmistelun edellyttämät välttämättömät tiedot.

Velvollisuus osallistua valmisteluun ja 
tietojensaanti



• Valtio myöntää hyvinvointialueille valtionavustusta niiden toiminnan ja 
hallinnon käynnistämisen kustannuksiin vuosina 2021 ja 2022.

• Valtionavustukset myönnetään ilman eri hakemusta
• Valtionavustuksen myöntämisen yleisissä perusteissa sekä 

valtionavustuksen käytössä ja sen valvonnassa noudatetaan 
lähtökohtaisesti valtionavustuslain säännöksiä

• Väliaikaisen valmistelutoimielimen on annettava aluevaltuustolle 
selvitys vuodelle 2021 ja 2022 myönnetyn määrärahan käytöstä.

• Valtio vastaa väliaikaisen HUS-valmisteluryhmän ja HUS-yhtymän 
valittujen toimielinten kustannuksista vuosina 2021 ja 2022. 

• Väliaikaisen HUS-valmisteluryhmän on annettava selvitys vuodelle 2021 ja 
2022 myönnetyn määrärahan käytöstä HUS-yhtymälle.

• Valtionapuviranomainen on valtiovarainministeriö

Hyvinvointialueen ja HUS-yhtymän 
toiminnan valmistelun rahoitus
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Sote-uudistuksen aikataulu 2020–2022

2020 2021 2022 2023

HE-luonnos
lausunnoilla

15.6.–25.9.2020

HE
eduskuntaan

12/2020

Lakien 
voimaan 

tulo

Väliaikais-
hallinto 

Aluevaalit
alkuvuosi 

2022

Alue-
valtuustojen
toimikausi

alkaa 3/2022

Hyvinvointi-
alueille 
siirtyvät 
tehtävät
1.1.2023

HE-valmistelu Lausunto-
kierros

Eduskunta-
käsittely Väliaikaishallinto Aluevaltuusto

HUS-yhtymä

Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelman kehittämishankkeet 2020–2022

Rakenneuudistusta koskevat kehittämishankkeet 2020–2021

Muut kehittämishankkeet 2020–2022

Sote-100

Parlamentaarinen valmistelu 
Monialaiset maakunnat ja verotusoikeus ja monikanavarahoituksen purku
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