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Johtamisen ja osaamisen valmisteluryhmä 
 
Tausta 
Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistuksen myötä järjestäjätehtävien hoitaminen edellyt-
tää laajaa strategista osaamista. Tämä tarkoittaa koko hyvinvointialueen toiminnan hahmottamista järjes-
tämistehtävänä, mm. toimintarakenteen hahmottamista, ennakointikykyä ja johtamistaitoja. Järjestäjä tar-
vitsee kykyä hallita ja johtaa järjestämiään palveluita kokonaisuutena ja nähdä integraatiomahdollisuuksia, 
jotta palvelut muodostavat asiakkaan näkökulmasta toimivan ja yhtenäisen palveluketjun. Lisäksi järjestäjä 
tarvitsee vahvaa talous ja budjettisidonnaisuuksien ymmärtämistä sekä osaamista. Toimivat tietojärjestel-
mät mahdollistavat analysoidun tiedon saamisen toiminnasta ja taloudesta, joka mahdollistaa järjestäjän 
tiedolla johtamisen. Järjestäjän tehtävien hoitaminen edellyttää palveluiden järjestämisosaamisen lisäksi 
myös riittävästi ymmärrystä palveluiden tuottamisesta.   
 
Lainsäädäntö luo reunaehdot hyvinvointialueiden muodostumiselle. Samalla lainsäädäntö luo käytännön 
toimintaan velvoitteita, esteitä ja mahdollisuuksia. Jotta näitä mahdollisuuksia pystytään jatkossa entistä 
enemmän hyödyntämään ja esteitä purkamaan, tarvitaan asiasta lisää tietoa ja ratkaisuehdotuksia. Näitä 
ehdotuksia on luonnollisesti helpointa rakentaa yhteistyössä niiden organisaatioiden ja asiantuntijoiden 
kanssa, jotka valmistelevat muodostuvia hyvinvointialueita. Siksi työssä kuullaan käytännön tekijöitä niin 
kunnista, maakunnista, maakunnallisista kuntayhtymistä kuin aikanaan sote-uudistuksen käytännön to-
teutusta tekevistä organisaatioistakin. Kuntien ja hyvinvointialueiden erilaisuus sekä muiden toimijoiden 
ja toimintaympäristön muutokset vaikuttavat myös tulevan johtamisen vaateisiin ja osaamistarpeisiin. 
 
Hyvinvointialueiden johtamisen ja osaamisen turvaamiseksi perustetaan alueellisen valmistelun jaoston 
alaisuuteen valmisteluryhmä. Valmisteluryhmän tehtävänä on tarkastella, kuvata ja kehittää johtamisen ja 
osaamisen tarpeita, rakenteita ja välineitä tulevilla hyvinvointialueilla. Valmisteluryhmän ensivaiheen pää-
tavoitteena on tuottaa ehdotus siitä, miten johtamisen ja osaamisen liittyvät kysymykset uudistuksen kan-
sallisen ja alueellisen valmistelun eri vaiheissa tulisi huomioida, sekä selkeyttää ja rakentaa kokonaisuutta 
huomioon ottaen kuntien muutokset ja muodostuvat hyvinvointialueet.  Työllä on tiivis kytkös alueelliseen 
valmisteluun ja aikanaan uudistuksen toimeenpanoon. 
 
 
Toimikausi 
1.3.2021 – 31.3.2023 
 
Valmisteluryhmän tehtävät 

• Tarkastella, kuvata ja kehittää johtamisen ja osaamisen tarpeita, rakenteita ja välineitä tulevilla hy-
vinvointialueilla 

• Hahmottaa ja kuvata hyvinvointialueen johtamisen prosesseja 
• Huolehtia johtamisen ja osaamisen yhteys valtakunnalliseen sote-uudistuksen tiekarttaan 
• Tukea muodostuvan hyvinvointialueen toimeenpanoa ja toimintaa 
• Tukea hyvinvointialueen johtamisen kehittämistyötä 

 
Jäsenet  
Valmisteluryhmälle nimetään puheenjohtaja, joka kokoaan työn tueksi verkoston. Verkoston osallistujissa 
huomioitava ainakin alueelliset ja kansalliset toimijat, kuten ministeriöt, THL ja Kuntaliitto. Valmistelu-
ryhmä voi kuulla myös muita asiantuntijoita tarpeen mukaan. Valmisteluryhmä muodostaa itselleen sih-
teeristön.  
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ICT-valmisteluryhmä 
 
Tausta 
Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistukselle asetettujen tavoitteiden saavuttaminen ja 
asiakkaiden palvelujen turvaaminen muutoksessa mahdollisimman vähin häiriöin vaatii kehittämistä, toi-
menpiteitä ja uusia ratkaisuja myös tukipalveluissa. Muutoksessa on varmistettava johtamista, hallintoa, 
taloutta ja palveluja tukevien tukipalvelujen sekä välineiden toimivuus ja jatkuvuus.  
 
Tietohallinnon, tiedonhallinnan, tiedolla johtamisen ja ICT:n osalta tarvitaan toimenpiteitä samanaikaisesti 
kansallisesti, alueiden ja kansallisten toimijoiden välillä ja alueilla. Muutoksen toteuttaminen hallitusti, vai-
heittain ja priorisoiden tehdään yhteistyössä.  
 
Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistaminen, hyvinvointialueen perustaminen, edel-
lyttää muun muassa toimivaa kansallista ja alueellista tietopohjaa, tietojohtamisen välineitä, tietojärjestel-
märatkaisuja, tiedonhallinnan käytäntöjä, infraa ja toimivaa tietohallintoa.   
 
ICT valmistelun turvaamiseksi perustetaan valmisteluryhmä. Valmisteluryhmän rooli on ensisijaisesti ko-
koava kokonaiskuvan rakentaminen ja alueellisen valmistelun ja toimeenpanon tukeminen. Valmisteluryh-
män työ kytkeytyy tiiviisti sitä ohjaavan alueellisen valmistelun jaoston muiden valmisteluryhmien työhön. 
Uudistusta viedään eteenpäin toiminnan muutos edellä, jota ICT osaltaan tukee. ICT valmistelun tarpeet 
sekä niiden ajallisuus nousevat muiden työryhmien työstä, joita kokoava ICT-valmisteluryhmä kokoaa ja 
täydentää.  
 
Tavoite 
 
ICT-valmisteluryhmän tavoitteena on toimia ICT valmistelua kokoavana ja valmistelua tukevana ryhmänä. 
Tavoitteena on tukea ja osaltaan varmistaa jatkuvuutta sekä turvallista siirtymistä hyvinvointialueeseen.  
 
Kokoavan valmisteluryhmän ensivaiheen päätavoitteena on päivittää ja tarkentaa alueellisen valmistelun 
tiekarttaa ja tunnistaa ICT valmisteluun liittyviä kriittisiä kysymyksiä, joita uudistuksen kansallisen ja alueel-
lisen valmistelun eri vaiheissa tulisi huomioida tai vaativat ratkaisuja.  
 
Valmisteluryhmän tavoitteena on tuottaa tietoa valmisteluun ja mahdollistaa tiedon ja käytäntöjen jaka-
minen. Työllä on tiivis kytkös alueelliseen valmisteluun ja aikanaan uudistuksen toimeenpanoa.  
 
Toimikausi 
1.3.2021 – 31.3.2023 
 
Tehtävät 

• Koota yhteen, täydentää ja kuvata muiden valmisteluryhmien tuottamaa ICT valmistelua 
• Huolehtia sote-uudistuksen tiedolla johtamisen, tietohallinnon, tiedonhallinnan ja ICT:n valmiste-

lun yhteys valmistelun tiekarttaan  
• Tunnistaa ja kuvata sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen sekä toimialariippumattoman 

ICT:n yhteiset sekä toisaalta erilliset ratkaisut 
• Tunnistaa kansallisten ja alueellisten toimijoiden yhteistyön kohteita 
• Tunnistaa kriittiset valmistelun ja toimeenpanon vaiheet 
• Tukea muodostuvan hyvinvointialueen toimeenpanoa ja toimintaa 

 
Työskentelytapa 
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Valmisteluryhmälle nimetään puheenjohtaja johtaja Minna Saario, STM, joka kokoaan työhön verkoston. 
Verkoston osallistujissa huomioitava ainakin alueelliset ja kansalliset toimijat, kuten ministeriöt, THL, Kela, 
DigiFinland ja Kuntaliitto. Työn valmisteluun ja sitä tukemaan muodostetaan sihteeristö.  
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Yhdyspintatyön toimeksianto25.11.2020

Tausta
Kuntien ja tulevien hyvinvointialueiden tehtävänjaon toimivuudessa eräs oleellisimmasta kohdista tulee olemaan kun-
nan ja maakunnan välisen yhdyspinnan toimivuus. Yhdyspinnalla tarkoitetaan kahden tai useamman organisaation
välistä toiminnallista yhteyttä tai liityntäpintaa, jossa korostuu yhdessä tekemisen merkitys. Yhdyspinnat ovat moni-
muotoisia. Siksi niitä tulee myös tarkastella eri näkökulmista: mm. johtamisen, hallinnon, palveluiden ja asukkaan sil-
min. Jokaiselle tasolle tarvitaan hieman erilaista ajattelua ja käytännön toteutusta. Asukkaan näkökulmasta tärkeintä
on palvelun toimivuus, kun taas johtamisessa on omat keskeiset tavoitteet yhteiselle tekemiselle.

Lainsäädäntö luo reunaehdot yhdyspinnoille. Samalla lainsäädäntö luo käytännön toimintaan velvoitteita ja esteitäkin
- mutta myös mahdollisuuksia. Jotta näitä mahdollisuuksia pystytään jatkossa entistä enemmän hyödyntämään, tar-
vitaan asiasta lisää tietoa ja ratkaisuehdotuksia. Näitä ehdotuksia on luonnollisesti helpointa rakentaa niiden kanssa,
jotka käytännössä jo tekevät työtä yhdyspinnoilla. Siksi työssä kuullaan käytännön tekijöitä niin kunnista, maakunnista
kuin uudistusta valmistelevista organisaatioistakin.

Tulevassa rakenteessa yhdyspintojen merkitys korostuu jo pelkästään hallinnollisen rakenteen vuoksi. Kunta ja hyvin-
vointialue ovat molemmat tasavertaisia omia juridisia toimijoitaan, eivätkä toisilleen alisteisia. Yhdyspintatyössä täy-
tyy huomioida jatkossa myös se, että tulevaisuuden kunta ei ole sama kunta kuin nykyinen kunta. Kuntien erilaisuus
sekä kuntien muuttuminen yhä enemmän kuntakonserneiksi vaikuttavat yhdyspintoihin ja kuntien toimintaan.

Vaikka yhdyspinnat ovat sote-uudistuksen vuoksi enemmän esillä kuin aiemmin, on hyvä huomata, että täysin uusi
asia ne eivät kuitenkaan ole. Yhdyspintoja on jo nyt sekä kuntaorganisaatioiden sisällä että esimerkiksi hyvinvointialu-
een ja kuntien välillä.

Yhdyspintatyötä varten ehdotetaan käynnistettäväksi työryhmä. Työryhmän tavoitteena on selkeyttää ja rakentaa ko-
konaisuutta huomioon ottaen kuntien muutokset ja muodostuvat hyvinvointialueet. Työllä on tiivis kytkös alueelliseen
valmisteluun ja sitä ohjaa alueellisen valmistelun jaosto.

Toimikausi
17.12.2020 –31.3.2023

Työryhmän tehtävät
Suunnitella yhdyspintatyö osana sote-uudistusta
Huolehtia yhdyspintatyön yhteys valtakunnalliseen sote-uudistuksen tiekarttaan
Tunnistaa kriittisetyhdyspintakokonaisuudet ja keskeiset prosessit
Kuvata hyvinvointialueen ja kuntien välistä yhdyspintatoimintaa ja ohjausta käytännön tasolla
Hahmottaa ja kuvata hyvinvointialueen ja kuntien välisiä toiminnan prosesseja

Jäsenet
Sosiaali-ja terveysministeriö, pj (2)
Valtiovarainministeriö(1)
Sisäministeriö (1)
Opetus- ja kulttuuriministeriö (2)
Työ- ja elinkeinoministeriö (1)
Ympäristöministeriö(1)
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos(1)
Kuntaliitto(1)
SOSTE (1)
Liikuntajärjestöt (1)
Kulttuurijärjestöt (1)
Muodostuvat hyvinvointialueet (maks. 5)
Helsingin kaupunki (1)
Kaupunkipoliittinen työryhmä(1)
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Seutukaupunkiverkosto(1)
Kehyskuntaverkosto(1)
Pienten kuntien verkosto(1)
Pelastuslaitokset (2)
Maakuntien liitot(1)

Sihteeristö Työryhmä päättää
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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. 
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Hallinnon, talouden ja tukipalveluiden valmisteluryhmä 
 
Tausta 
 
Hyvinvointialueiden perustaminen merkitsee perustavanlaatuista muutosta Suomen julkisessa hallin-
nossa. Sote-uudistuksessa luotaisiin kokonaan uusi hallinnon taso, itsehallinnolliset hyvinvointialueet. 
 
Laki sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koske-
van lainsäädännön voimaanpanosta määrittelee hyvinvointialueiden hallinnon, talouden ja tukipalvelui-
den käynnistämistä. Laissa säädetään mm. hyvinvointialueiden ja HUS-yhtymän perustamisesta, väliaikais-
hallinnosta, henkilöstön siirroista, omaisuusjärjestelyistä sekä kuntien ja kuntayhtymien velvollisuudesta 
osallistua hyvinvointialueiden perustamisen edellyttämään valmisteluun. Voimaanpanolain mukaiset kes-
keiset hyvinvointialueita koskevat velvoitteet on koottu sote-uudistuksen alueellisen tiekarttaan. 
 
Voimaanpanolaki määrittelee lainsäädännön tasolla hyvinvointialueita koskevat velvoitteet niiden käyn-
nistymisen yhteydessä. Hyvinvointialueet päättävät miten velvoitteet käytännössä toteutetaan. 
 
Tavoite 
 
Hallinto, talous ja tukipalvelut -valmisteluryhmän tavoitteena on toimia aluelähtöisesti hallinnon, talouden 
ja tukipalveluiden alueellista valmistelua kokoavana ja tukevana ryhmänä. Tavoitteena on tukea järjestä-
misvastuun turvallista siirtoa hyvinvointialueille. 
 
Valmisteluryhmän ensivaiheen päätavoitteena on päivittää ja tarkentaa alueellisen valmistelun tiekarttaa 
ja tunnistaa kriittisiä kysymyksiä, joita uudistuksen kansallisen ja alueellisen valmistelun eri vaiheissa tulisi 
huomioida tai jotka vaativat ratkaisuja.  
 
Valmisteluryhmän keskeisenä tavoitteena on tuottaa tietoa valmistelusta ja mahdollistaa tiedon ja käy-
täntöjen jakaminen. Työllä on tiivis kytkös muuhun valmisteluun, mm. ICT-valmisteluryhmään. 
 
Toimikausi 
 
1.3.2021 – 31.12.2022 
 
Tehtävät 
 

• Hallinnon, talouden ja tukipalveluiden teemoihin liittyen: 
 

o Tukea järjestämisvastuun siirtoa hyvinvointialueille 
o Huolehtia alueellisen valmistelun tiekartan ajantasaisuudesta  
o Ylläpitää tilannekuvaa alueellisesta valmistelusta  
o Tunnistaa ja jakaa alueellisia hyviä käytäntöjä  
o Tunnistaa kriittiset valmistelun ja toimeenpanon vaiheet  
o Tunnistaa kansallisten ja alueellisten toimijoiden yhteistyön kohteita 

 
 
 
 
 
Työskentelytapa 
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Valmisteluryhmälle nimetään puheenjohtajisto valtiovarainministeriöstä: pj: Ville-Veikko Ahonen, vara-pj:t: 
Antto Korhonen ja Teemu Eriksson, jotka kokoavat työhön verkoston. Verkoston osallistujissa on huomioi-
tava ainakin alueelliset ja kansalliset toimijat, kuten ministeriöt ja Kuntaliitto. Työtä tehdään aluelähtöisesti, 
alueiden tarpeet huomioiden ja alueiden keskinäinen verkostoituminen mahdollistaen. 
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