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Palvelujen järjestämisen valmisteluryhmän toimeksianto 

Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistukseen valmistautumiseksi luodaan alueellisen val-
mistelun jaoksen alle ryhmiä aluelähtöisen valmistelun tueksi. Palvelujen järjestämisen valmisteluryhmä 
on näistä yksi. Muita ovat mm. johtamisen ja osaamisen valmisteluryhmä, hallinnon, talouden ja tukipal-
veluiden valmisteluryhmä, ICT-valmisteluryhmä, sekä yhdyspintoihin liittyvän alueellisen valmistelun 
ryhmä. Valmisteluryhmien työllä on tiivis kytkös alueelliseen valmisteluun ja aikanaan uudistuksen toi-
meenpanoon.   

Tavoitteet 
Palvelujen järjestämisen valmisteluryhmän tavoitteena on tukea palvelujen uudistamista sekä sosiaali- ja 
terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelujen järjestämisvastuun hallittua siirtoa hyvinvointialueille. 
Ryhmä tukee alueellista valmistelutyötä palveluiden järjestämisen osalta, jotta uudistus etenisi järjestämis-
lakien tarkoituksen mukaisesti varmistaen yhdenvertaiset, yhteentoimivat ja kustannustehokkaat sosiaali- 
ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut koko maassa. 
Valmisteluryhmän tehtävät tarkentuvat uudistuksen edetessä ja valmisteluryhmien välisen työnjaon sel-
keytyessä. Palvelujen järjestäminen – ottaen huomioon kumpikin hyvinvointialueiden toimialoista -  on 
laaja kokonaisuus, joten todennäköisesti valmisteluryhmälle tullaan asettamaan eri teemojen alaryhmiä 
työn edetessä. 
 
Palveluiden järjestämisvastuun sisältö 
Lain hyvinvointialueesta 7 § mukaan hyvinvointialue vastaa sille lailla säädettyjen tehtävien hoitamisesta, 
hyvinvointialueen asukkaan laissa säädettyjen oikeuksien toteutumisesta ja palvelukokonaisuuksien yh-
teensovittamisesta. Lisäksi hyvinvointialue vastaa järjestettävien palvelujen yhdenvertaisesta saatavuu-
desta, tarpeen, määrän ja laadun määrittelemisestä, tuottamistavan valinnasta, tuottamisen ohjauksesta ja 
valvonnasta ja viranomaiselle kuuluvan toimivallan käyttämisestä.  
Hyvinvointialueen on toteutettava sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut ottaen huo-
mioon hyvinvointialueen asukkaiden ja alueen turvallisuuden tarpeet, paikalliset olosuhteet sekä palvelu-
jen saatavuus ja saavutettavuus. Palveluiden järjestämisvastuun toteuttaminen edellyttää monipuolista 
tietopohjaa. Lisäksi on otettava huomioon toimialojen muu lainsäädäntö.  
Hyvinvointialueen tulee laatia hyvinvointialuestrategia ja sen osana palvelustrategia, jonka tulee sisältää 
palvelujen järjestämistä ja tuottamista koskevat strategiset linjaukset sekä säädetyt palvelutavoitteet. Jär-
jestämisen strategisia linjauksia ovat mm. palvelurakenteen ja palveluverkon periaatteet, palvelumuodot 
(sisältäen digitaaliset palvelut) sekä muiden hyvinvointialueiden kanssa tehtävä yhteistyö. 
 
Valmisteluryhmän toimikausi 
15.3.2021 – 31.3.2023 
 
Palvelujen järjestämisen valmisteluryhmän tehtävät 
- Tukea palvelujen järjestämisen valmistelutyötä muodostuvilla hyvinvointialueilla 
- Ylläpitää tilannekuvaa alueellisesta palveluiden järjestämisen valmistelusta   
- Tarkentaa ja päivittää palvelujen järjestämisen osuus valtakunnallisessa uudistuksen tiekartassa tun-

nistaen kriittiset kysymykset ja toimenpiteet uudistuksen valmistelun eri vaiheissa 
- Varmistaa osaltaan yhteistyö kansallisten ja alueellisten toimijoiden, kehittämishankkeiden ja muiden 

valmisteluryhmien välillä uudistuksen edetessä 
 
 

Työssään valmisteluryhmän tulee hyödyntää ja päivittää aiemmassa valmistelussa tehtyä materiaalia (esim. 
Järjestäjän käsikirja, Järjestäjän tietomalli) sekä tunnistaa ja jakaa alueilla kehitettyjä hyviä käytäntöjä.   
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Valmisteluryhmän kokoonpano  
Valmisteluryhmän puheenjohtajana toimii johtaja Eveliina Pöyhönen sosiaali- ja terveysministeriöstä. Val-
misteluryhmä toimii verkostona. Verkostoon pyydetään nimeämään yksi varsinainen ja yksi varajäsen kul-
takin muodostuvalta hyvinvointialueelta, Helsingin kaupungista ja HUS:sta. Verkostossa varmistetaan riit-
tävä sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palveluiden asiantuntemus kutsumassa tarvittaessa 
lisäjäseniä. Lisäksi jäseniä kutsutaan kansallisilta toimijoilta, kuten muilta ministeriöiltä, THL:sta ja Kuntalii-
tosta.  
 
Valmisteluryhmä voi kuulla asiantuntijoita tarpeen mukaan. Valmisteluryhmä muodostaa itselleen sihtee-
ristön. 


