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Alueellisen valmistelun jaoston kokous  
 
Aika   keskiviikko 21.4.2021 klo 12.30–16.00 
 
Paikka  Teams-etäyhteys 
 
Läsnä  Kari Hakari, osastopäällikkö, STM, puheenjohtaja  (x) 
  Taru Koivisto, johtaja, STM    (x) 

Antti Kuopila, erityisasiantuntija, STM    (x) 
Vuokko Lehtimäki, erityisasiantuntija, STM    (-) 
Kirsi Paasovaara, erityisasiantuntija, STM    (x) 
Kristiina Mukala, lääkintöneuvos, STM    (x) 
Jaska Siikavirta, johtaja, STM     (-) 
Pilvi Rantanen, erityisasiantuntija, STM    (x) 
Krista Björkroth, asiantuntija, STM    (x) 
Ville-Veikko Ahonen, finanssineuvos, yksikön päällikkö, VM   (x) 
Teemu Eriksson, finanssineuvos, VM    (x) 
Tomi Hytönen, budjettineuvos, yksikön päällikkö, VM  (-) 
Antto Korhonen, erityisasiantuntija, VM    (x) 
Janne Koivukoski, pelastusneuvos, yksikön päällikkö, SM   (-) 
Markus Viitaniemi, projektipäällikkö, SM    (x) 
Vesa Jormanainen, johtava asiantuntija, THL    (x) 
Anu Muuri, kehittämisjohtaja, THL    (x) 
Päivi Husman, johtaja, Työterveyslaitos    (x) 
Tarja Myllärinen, johtaja, Kuntaliitto    (x) 
Karri Vainio, erityisasiantuntija, Kuntaliitto    (x) 
Aija Tuimala, projektipäällikkö, KT Kuntatyönantajat   (-) 
Oskari Auvinen, kaupunginjohtaja, Kangasalan kaupunki   (-) 

Hannele Mikkanen, kunnanjohtaja, Liperin kunta  (x) 
Tiina Heikka, kunnanjohtaja, Lapinjärven kunta    (-) 

Olli Riikonen, kunnanjohtaja, Tohmajärven kunta  (-) 
Petteri Helisten, pelastusjohtaja, Oulu-Koillismaan pelastuslaitos  (x) 

Mika Haverinen, pelastuspäällikkö, Oulun kaupunki  (-) 
Jaakko Herrala, sote-muutosjohtaja, Pirkanmaan liitto  (-) 

Niina Haake, projektipäällikkö, Hämeen liitto   (x) 
Juha Jolkkonen, sosiaali- ja terveystoimen toimialajohtaja, Helsingin kaupunki  (-) 

Inga Nyholm, yhteysjohtaja, Helsingin kaupunki   (-) 
Kati Kallimo, toimialajohtaja, Jyväskylän kaupunki   (x) 

Jari Iskanius, rahoitusjohtaja, Lappeenrannan kaupunki (x) 
Marina Kinnunen, sairaanhoitopiirin johtaja, Vaasan shp   (x) 

Mikko Pietilä, johtajaylilääkäri, Varsinais-Suomen shp  (-) 
Jukka Koponen, pelastusjohtaja, Pohjois-Savon pelastuslaitos   (x) 

Erkki Asikainen, pelastuspäällikkö, Kuopion kaupunki  (-) 
Taru Kuosmanen, hyvinvointijohtaja, Tampereen kaupunki   (x) 

Timo Aronkytö, apulaiskaupunginjohtaja, Vantaan kaupunki  (x) 
Markku Mäkijärvi, johtajaylilääkäri, HUS    (-) 

Marina Erhola, toimitusjohtaja, Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä (x) 
Olli-Pekka Ojanen, pelastusjohtaja, Pirkanmaan pelastuslaitos   (x) 

Krista Kurppa, taloussuunnittelija, Tampereen kaupunki  (-) 
Antti Parpo, muutosjohtaja, Turun kaupunki    (-) 

Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja, Porin kaupunki  (x) 
Ilkka Pirskanen, toimitusjohtaja, Siun Sote    (x) 

Jari Saarinen, apulaiskaupunginjohtaja, Kuopion kaupunki  (x) 
Jani Pitkänen, pelastuskomentaja, Helsingin kaupungin pelastuslaitos  (x) 

Henri Nordenswan, hallintopäällikkö, Helsingin kaupunki  (-) 
Anna-Kaisa Pusa, kaupunginjohtaja, Kurikan kaupunki   (-) 
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Jari Parkkonen, kaupunginjohtaja, Heinolan kaupunki  (x) 
Jari Sainio, pelastusjohtaja, Varsinais-Suomen pelastuslaitos   (x) 

Heikki Vähäkuopus, riskienhallintapäällikkö, Turun kaupunki  (-) 
Kirsti Ylitalo-Katajisto, hyvinvointijohtaja, Oulun kaupunki   (x) 

Jari Jokela, johtaja Lapin sairaanhoitopiiri   (x) 
Maria Nousiainen, projektisihteeri, STM   (x) 
Maarit Hiltunen-Toura, erityisasiantuntija, STM   (x) 
Heli Hätönen, neuvotteleva virkamies, STM   (x) 
Anna Maksimainen, senior partner, NHG    (x) 
Sirkku Pikkujämsä, lääkintöneuvos, STM   (x) 
Minna Saario, johtaja, STM    (x) 
Sini Sallinen, kehityspäällikkö, Kuntaliitto    (-) 
Terhi Tevameri, sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialan koordinaattori,  (-)  
Varsinais-Suomen TE-toimisto     
Vappu Vienamo, viestinnän asiantuntija, STM    (-) 
Silvia Ylikulju, korkeakouluharjoittelija, STM   (x) 

  Saija Tyyskä, asiantuntija, STM (kokouksen sihteeri)  (x) 
 
 
Käsitellyt asiat 

 
1. Kokouksen avaaminen ja edellisen kokouksen muistion hyväksyminen 

 
Puheenjohtaja Kari Hakari avasi kokouksen klo 12:31 ja hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio. 
 

2. Ajankohtaiset asiat 
 
STM / Kari Hakari 
 
Erityisesti perustuslakivaliokunnasta odotetaan mietintöä sote-uudistuksen osalta. Sote-uudistus on ollut mediassa melko 
vähän esillä, mutta viime aikoina sote-uudistus on näkynyt mediassa enemmän (mm. HUSin hallituksen lausunto). 
 
VM / Ville-Veikko Ahonen 
 
Eduskuntakäsittely työllistää paljon. VM:n toive on, että alueet lähtisivät valmistelemaan väliaikaisen toimielimen 
perustamista ja sopimussiirtoja. Tärkeää olisi, että kunnat lähtisivät yhteistyössä työskentelemään mahdollisimman nopeasti. 
ICT-kokonaisuudelle on tulossa erillisrahoitusta.  
 
Keskusteltiin kuntien koronakustannuksien korvauksista. Kunnille on jo korvattu koronakustannuksia kuntien 
valtionosuusjärjestelmän kautta. Lisäksi STM:n johdolla on käynnissä tämän vuoden budjettiin sisältyvien avustusten 
jakaminen. Asiaan palataan myöhemmin. 
 
SM / Markus Viitaniemi 
 
Keskustelua viime aikoina herättänyt puutteelliset käsitykset pelastustoimen roolista sote-uudistuksessa. Joissakin 
yhteyksissä puhuttu, että pelastustoimea ollaan integroimassa soteen, vaikka tilanne on se, että kaksi eri toimijaa ovat 
samanvertaisina mukana uudistuksessa. Pelastuslaitosten ja SM:n välistä yhteistyötä vahvistetaan entisestään. 
 
Keskusteltiin liikelaitosmuotoisista pelastustoimista. Jokainen hyvinvointialue päättää itse hallinnollisesta organisoinnista, 
mutta selvitysten perusteella liikelaitosmuotoisissa pelastustoimissa on hieman EU-oikeudellisia ongelmia. Alueille palataan 
tämän osalta, kun SM:n linjaus on selvä. 

 
3. Valmisteluryhmien kuulumiset 

 
Kaikkien valmisteluryhmien työ on käynnistynyt. 
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Johtamisen ja osaamisen valmisteluryhmä / Antti Kuopila, STM 
 
Kyselyiden pohjalta on huomattu, että ryhmiin tulee asioita, jotka oikeastaan kuuluvat toisiin valmisteluryhmiin. 
Puheenjohtajisto pyrkii löytämään kaikille asioille oikeat paikat. Sen lisäksi vertaistukikokemusten vaihto kiinnostaa. 
Pohdittavana on muun muassa se, mitä asioita tehdään kansallisesti tai alueellisesti, ja mitä viestitään. Tiekarttaa päivitetään 
ja se tullaan viemään myös soteuudistus.fi-sivustolle loppukevään aikana.  
 
ICT-valmisteluryhmä / Minna Saario, STM 
 
Ensimmäinen versio tiekartan kiireellisistä tehtävistä laaditaan huhtikuun aikana. Ollaan tunnistamassa 
hankekokonaisuuksia, joita on alueilla menossa, jotta pystyttäisiin kytkemään valmistelutyötä jo alueella oleviin hankkeisiin. 
 
Hankintojen osalta tukea on saatavilla Kuntaliiton Julkisten hankintojen neuvontayksiköstä, Hanselista, TEM:stä, VM:stä ja 
STM:stä. 
 
Yhdyspintaryhmä / Heli Hätönen, STM 
 
Edellisten valmistelukierroksen aikana tehdyt valmistelut on koottu yhteen. Ryhmässä ei lähdetä substanssi- ja 
sektorikohtaisesti, vaan pohditaan enemmänkin kokonaisuuksia, jotka ovat yhdistäviä eri substansseille. Kesäkuun kokous 
tullaan tarvitsemaan vielä tiekartan valmisteluun ja hiomiseen. Keskusteluun tulossa myös kaikkien hyvinvointialueiden 
osallistaminen, sillä syksyyn mennessä ryhmiin tarvitaan laajennusta.  
 
Palvelujen järjestämisen valmisteluryhmä / Sirkku Pikkujämsä, STM 
 
Ryhmässä huolta aiheutti se, kuinka paljon tehdään päällekkäistä työtä. Keskustelussa on mm. se, kuinka paljon järjestämisen 
ryhmä pohtii henkilöstökysymyksiä ja mistä näkökulmasta. Tärkeää olisi löytää se työryhmä, jossa on tuotannon puolta, ja 
jossa alueet pystyisivät keskustelemaan toisiaan sparraten. Voidaan pohtia, löytyykö Kuntaliitolta sellaista ryhmää tai olisiko 
se jonkun alueen vetämä verkosto. 

 
Aluevaltuutettuja on tarve kouluttaa nopeasti. Tulisi pohtia, miten aluevaltuutettuja koulutetaan ja millaisilla materiaaleilla. 
Aluevaltuutettujen käsikirjaa tarvitaan. 

 
Hallinnon, talouden ja tukipalveluiden valmisteluryhmä / Ville-Veikko Ahonen, VM 
 
VATEa edeltäviä toimenpiteitä on tunnistettu. On pohdittava, kuinka pitkälle ryhmän kanssa tiekarttaa viedään, sillä 
pääasiallinen tekeminen on alueellisessa valmistelussa. Ryhmä on vain apuväline alueiden omaan suunnitteluun. Suunnataan 
katseita syksyyn eli siihen, miten on järkevää organisoida työtä alueilla. Palkkaharmonisaatiosta heräsi runsaasti keskustelua. 
 
NHG:n kokoava pohdinta / Anna Maksimainen, NHG 
 
Valmisteluryhmissä on tullut esiin ryhmien välinen päällekkäinen työ. Lähtökohta on se, että tehdään mieluummin vähän 
päällekkäistä työtä kuin jätetään jotain tekemättä. 
 
Keskustelua herätti y-tunnukset ja shp:n tai ison kaupungin omistuksessa olevat y-tunnukset, jotka eivät siirry 
hyvinvointialueille. Ennen kun esim. shp:n omistamat in-house-yhtiöt siirtyvät hyvinvointialueelle, shp voi tehdä hankinnat. 
Tehtävien kirjaukset tehdään isäntäorganisaation (esim. shp) kirjanpitoon, joka laskuttaa hyvinvointialuetta. 

 
4. Tilannekuvan esittely 

 
Krista Björkroth esitteli aihetta. Tilannekuvaa tehdään yhteistyössä STM:n, VM:n, NHG:n, THL:n, KT:n ja Kuntaliiton kesken. 
Tilannekuvan tarkoituksena antaa hyötyä alueille, sen avulla alueet voisivat mm. rakentaa omaa riskienhallintaa. 
 
Keskustelua herätti tilannekuvan suuri vaikutus sote-uudistuksen onnistumiselle. Tilannekuva sisältää myös toisilta 
oppimisen mahdollisuuden, ja rima tulisi asettaa riittävän ylös, jotta alueen ihmiset oikeasti osallistuisivat. Tilannekuvaan 
tulee saada riittävästi eri näkökulmia ja yhdyspintoja, jotta saadaan mahdollisimman hyvin eri näkökulmat esille. 
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Lisäksi keskustelua herätti se, että varsinaiseen toimeenpanovaiheeseen siirtyessä pitää olla ketterämmät tavat vastata 
näihin konkreettisiin kysymyksiin esim. hankintoihin ja sopimuksiin liittyen, ja myös tilannekuva voisi auttaa tässä. Työkalut 
vielä pohdinnan alla, sillä halutaan työkalu, joka hyödyttäisi parhaimmalla mahdollisella tavalla kokonaisuuden kannalta. 
Ehdotettu esimerkiksi Keton tai ThinkingPortfolion käyttöä. Haastavaa on se, että kysymyksiä saattaa tulla tällä hetkellä 
moniin eri kanaviin, joten tärkeä olisi löytää yhteinen kanava, johon viestit eivät huku. 
 

5. Muut asiat 
 
Ei muita asioita.  

 
6. Seuraava kokous ja kokouksen päättäminen 

 
Vahvistettiin seuraavan kokouksen ajankohdaksi 19.5. klo 12.00–16.00. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.53.     
 
 
 
    
 
   Muistion vakuudeksi 
   Asiantuntija  Saija Tyyskä 
 
 

 
 

 


