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Alueellisen valmistelun jaosto  
 
Aika   keskiviikko 19.5.2021 klo 12.00–15.50 
 
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    (-) 
Jaska Siikavirta, johtaja, STM     (-) 
Pilvi Rantanen, erityisasiantuntija, STM    (-) 
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    (-) 
Janne Koivukoski, pelastusneuvos, yksikön päällikkö, SM   (x) 
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   (x) 
Oskari Auvinen, kaupunginjohtaja, Kangasalan kaupunki   (x) 

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

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

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

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

Inga Nyholm, yhteysjohtaja, Helsingin kaupunki   (x) 
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  (x) 
Jukka Koponen, pelastusjohtaja, Pohjois-Savon pelastuslaitos   (x) 

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

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

Marina Erhola, toimitusjohtaja, Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä (-) 
Veli Penttilä, hallintojohtaja, Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä (x) 

Olli-Pekka Ojanen, pelastusjohtaja, Pirkanmaan pelastuslaitos   (x) 
Pirkko Lindström, hallintopäällikkö, 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  (-) 
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Jani Pitkänen, pelastuskomentaja, Helsingin kaupungin pelastuslaitos  (x) 
Henri Nordenswan, hallintopäällikkö, Helsingin kaupunki  (-) 

Anna-Kaisa Pusa, kaupunginjohtaja, Kurikan kaupunki   (-) 
Jari Parkkonen, kaupunginjohtaja, Heinolan kaupunki  (x) 

Jari Sainio, pelastusjohtaja, Varsinais-Suomen pelastuslaitos   (x) 
Heikki Vähäkuopus, riskienhallintapäällikkö, Turun kaupunki  (-) 

Kirsti Ylitalo-Katajisto, hyvinvointijohtaja, Oulun kaupunki   (-) 
Jari Jokela, johtaja Lapin sairaanhoitopiiri   (-) 

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

  Saija Tyyskä, asiantuntija, STM    (x) 
  Erika Partanen, korkeakouluharjoittelija, STM   (x) 
  Krista Palonen, projektisihteeri, STM (kokouksen tekninen sihteeri) (x) 
  Eveliina Pöyhönen, johtaja, STM   (x) 
  Annette Rinne, viestintäpäällikkö, STM    (x) 

Tommi Kemppainen, senior manager, NHG   (x) 
 

Käsitellyt asiat 
 

1. Kokouksen avaus ja edellisen kokouksen muistion hyväksyminen (Liite 1) 
 
Puheenjohtaja Kari Hakari avasi kokouksen klo 12.01 ja edellisen kokouksen muistio hyväksyttiin. 

 
2. Ajankohtaiset asiat  

 
STM / Kari Hakari 
 
Perustuslakivaliokunta saa mietintönsä valmiiksi mahdollisesti viikon 20 aikana. Sen jälkeen lakivaliokunta ja sosiaali- 
ja terveysvaliokunta antavat lopullisen mietintönsä eli asetettu aikataulu siitä, että kevätistuntokaudella saadaan 
päätökset eduskunnasta, on mahdollista säilyttää. EU:n elvytyspaketti RRF tuo mukanaan rahaa STM:n hallinnonalalle 
ja sitä kautta alueille. Tulevaisuuden sote-keskuksen täydennyshaku pyritään avaamaan kevään aikana, ja tavoitteena 
olisi, että rahat olisi käytettävissä vuoden 2022 alussa. Haussa huomioidaan kesälomakausi. Alueilta ilmenee huolta 
henkilöstön riittävyydestä. 

 
VM / Ville-Veikko Ahonen 
 
VATEa koskevat UKK:t on päivitetty soteuudistus.fi –sivustolle. Hyvinvointialueiden ja kuntien siirtolaskelmista on 
pidetty webinaari, ja laskelmat löytyvät soteuudistus.fi –sivulta. Soten jälkeistä tulevaisuuden kuntaa koskevat 
linjaukset julkistetaan todennäköisesti helmikuussa 2022. Skenaarioita hahmotellaan kesäkuussa, ja syksyllä 
järjestetään työpajoja. Näihin lähetetään kutsuja kunnille ja kaupungeille. 
 
SM / Janne Koivukoski 
 
Pelastuksen hallinnon kehittämishanke käynnissä, joka liittyy kiinteästi sote-uudistukseen. ICT-valmistelu etenee, ja 
tällä viikolla käynnistyy yksi hankintamenettely. Hankkeiden käynnistyminen on viivästynyt, minkä vuoksi hankkeen 
rahoitusta halutaan uudelleenbudjetoida, ettei rahoitus jää käyttämättä. Huolta esiintyy aikataulun kireydestä 
johtuen erityisesti alueilla, joissa yhdistyy useampi pelastuslaitos. Sote-uudistuksesta puhuttaessa käsitteissä oltava 
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tarkkoja, sillä toisin kuin keskustelussa usein viitataan, pelastustoimea ei integroida sosiaali- ja terveystoimeen, vaan 
pelastustoimi on rinnakkaisena toimialana mukana uudistuksessa. 

 
3. Hyvinvointialueiden rahoitus 2021-2022 ja soteHE-muutoskustannukset, Noora Heinonen, VM (Liite 3) ja yleistä 

keskustelua 
 
Hyvinvointialueiden vuosien 2021 ja 2022 rahoituksen määräytymisperusteita koskeva työryhmäesitys ja 
valtioneuvoston asetusluonnos on lähetetty lausunnoille. Lausuntoaika päättyy 1.6.2021. Rahoitusta esitetään 
kohdennettavaksi kolmella jakoperusteella, joista yksi viidesosa olisi kaikille yhtäläinen perusosa. Toinen peruste, 
kahden viidesosan osuudella, olisi hyvinvointialueiden alueiden kuntien asukasmäärä Tilastokeskuksen 31.12.2020 
tietojen mukaan. Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisvastuullisten määrä muodostaisi 
kolmannen perusteen, myös kahden viidesosan osuudella.  
 
Keskustelussa rahoituksen määräytymisperusteita kommentoitiin erityisesti niiden kuntayhtymäpohjaisesti nykyisin 
toimivien alueiden näkökulmasta, jotka ovat tehneet uudistuksen mukaista valmistelua omalla rahalla. 
Järjestämisvastuullisten määrän käyttöä rahoituksen määräytymisperusteena tarkasteltiin myös pelastustoimen 
osalta huomioiden, että alueen pelastuslaitokset ovat jo valtaosin alueellisia toimijoita ja pelastustoimen uudistus 
kuitenkin edellyttää myös valmistelurahoitusta.  
 
Noora Heinonen korosti tärkeyttä kohdentaa alueittain rahoitus niihin lainsäädännön mukaisiin tehtäviin, mitkä on 
pakko saada tehtyä 18 kuukauden aikana järjestämistehtävien turvallisen siirtymän turvaamiseksi. Se, miten rahaa 
käytetään ja jaetaan alueella on operatiivista päätöksentekoa, josta vastaavat väliaikainen valmistelutoimielin ja 
aluevaltuusto. Rahoituksen määräytymisperusteiden osalta virallinen käynnissä oleva vaikuttamiskanava on  
lausuntomenettely.  
 
Keskustelua syntyi myös hyvinvointialueen valmistelurahoituksen riittävyydestä, jonka suhteen uudistuksen 
täytäntöönpanon tiukka aikataulu aiheuttaa paineita. Muistutettiin, ettei viranomaistehtävien valmistelua varten 
osoitettava rahoitus (mom. 28.89.30) ole ainoa alueille osoitettava rahoitus, esim. ICT-kustannuksiin osoitetaan 
valmistelurahoitusta erikseen (mom. 28.70.05). Todettiin, että kuntien velvollisuudesta osallistua uudistuksen 
valmisteluun on erikseen säännelty voimaanpanolain 12 §:ssä. Valmistelussa on kunnille korvaus peruspalvelujen 
valtionosuusjärjestelmässä valmisteluun osallistumisesta, koska lainsäädäntövelvoite koskee kaikkia kuntia ja kyse 
olisi uudesta tehtävästä. 

 
Sote-uudistuksen muutoskustannukset tulevat olemaan merkittäviä kuten kaikissa suurissa uudistuksissa, ja ne 
koskevat kuntia, hyvinvointialueita ja valtiota. Valtaosa määrärahatarpeista kohdistuu hyvinvointialueiden 
toimintaan. Keskustelussa pohdittiin hyvinvointialueille ehdotettua velvoitetta varmistaa sosiaali- ja 
terveydenhuollon oma tuotanto, ja siihen mahdollisesti liittyviä kustannuksia palvelutuotannon palautuessa 
yksityissektorilta julkissektorille. Todettiin, että valvontaviranomaiset tulevat valvomaan riittävän oman tuotannon 
toteutumista. Keskustelussa todettiin, että alueiden nykyisiä ratkaisuja ja niistä seuraavia muutostarpeita on vaikea 
ennakoida, mikäli lainsäädäntö jää kovin tulkinnanvaraiseksi. Muutoskustannuksien kustannustekijöitä ja 
määrärahatarpeita tarkastellaan jatkuvaluonteisesti valtion talousarvion ja julkisen talouden suunnitelman 
valmistelussa. 
 

4. ICT-valmisteluun liittyvät valtionavustukset, Ville-Veikko Ahonen, VM (Liite 4) ja yleistä keskustelua 
 
ICT-muutoksien kustannuksista on tehty arviota vuosille 2021-2025. Lisätalousarvioissa tullaan kohdistamaan 50 
miljoonan euron osuus tämän vuoden ICT-muutoskustannuksiin. Tämä rahoitus ei koske toiminnan kehittämistä, vaan 
kytkeytyy tulevaan lainsäädäntöön. Rahoitus on vuosittain budjetoitua, ja myös hankesuunnitelmat tämän osalta on 
mahdollista tehdä vaiheittain. Lausuntoaikaa ei voida nopeuttaa, sillä kyseessä on kuntakentälle kohdistuva 
lausuntopyyntö ja kesäaika on juuri alkamassa eli rahoitus tulisi käyttöön marraskuussa. YTA ei voi tehdä yhteistä 
hakemusta koko alueelle, sillä YTA ei ole oikeushenkilö niin kuin hyvinvointialue. Keskustelussa nousi myös kommentti 
siitä, ettei asetuksella kannata rajata sitä, ettei alueet voisi tehdä yhteistyötä. Sen lisäksi kaivattiin tietoa 
investointisuunnitelmien aikatauluista. 
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5. Hyvinvointialueiden hankintojen UKK, Tommi Kemppainen, NHG 
 
Hyvinvointialueiden hankinnoista keskusteluun nousi inhouse-yhtiöt, ja niiden mahdollinen käyttö VATE-aikana. Shp:t 
ja kuntayhtymät omistavat esim. talous- ja henkilöstöhallinnon sekä ict-yhtiöitä ja olisi tärkeää, että VATE voisi 
hyödyntää näitä siirtymäajan. Tähän toivotaan selkeää kirjausta. VATE-ajan, aluevaltuustoajan ja hyvinvointialueajan 
eri säännöt aiheuttavat haasteita. Tähän ei ole vielä yksiselitteistä vastausta, sillä aihe voi olla ongelmallinen 
rahoituksen kannalta, koska VATE ei voi välttämättä maksaa shp:lle osuuttaan. Materiaalia tarkennetaan sen osalta, 
vaikuttaako VATEn isäntäorganisaatio mahdollisiin hankintoihin.  

 
6. Valmisteluryhmien ajankohtaiset 

 
Johtamisen ja osaamisen puheenjohtaja / Antti Kuopila, STM 
 
Ryhmä hyvin käynnissä, keväällä vielä kaksi työpajaa. Ryhmässä kuusi tehtäväkokonaisuutta, jonka alla osatehtäviä 
on nostettu yhteensä jo noin 600. Toukokuun aikana aiotaan viedä soteuudistus.fi –sivustolle materiaalia. 
 
Keskusteluun nousi VATEn jäsenyys ja mahdolliset kokouspalkkiot. Väliaikaisten valmistelutoimielinten jäsenten 
työnantajaorganisaatiot ja hyvinvointialueet sopivat valmistelutoimielinten jäsenten käyttämän työajan ja 
mahdollisten muiden kustannusten korvaamisesta, ja asiasta voidaan sopia hallintosäännössä. Sen lisäksi 
tarkennettiin pelastuslaitoksen ja soten yhteensovittamisen tehtävää johtamisen ja osaamisen valmisteluryhmässä. 
 
ICT-valmisteluryhmän puheenjohtaja / Minna Saario, STM 
 
Ryhmä kokoontunut kaksi kertaa, ja kokoontuu vielä kaksi kertaa ennen kesälomia. Keskusteluun nousi rekisterinpito 
ja tietojen yhteensovittaminen eli ongelma siitä, ettei yhteisiä prosesseja voida johtaa tiedolla. Minna palaa asiaan, 
kun lisätietoa on saatavilla. 

 
Yhdyspintaryhmän puheenjohtaja / Heli Hätönen, STM 
 
Toimii samalla rakenteella kuin johtamisen & osaamisen –ryhmä. Käytännön havainnoista on tullut ilmi, ettei alueilla 
välttämättä tiedetä niitä henkilöitä yhdyspintojen osalta, kehen olla yhteydessä. Sihteeristö on myös linjannut, ettei 
mennä liian yksityiskohtaisuuksiin. Keskusteltiin työnantajapuolesta, koska sote-alalle ei synny riittävästi työpaikkoja, 
koska työntekijöitä ei ole. KT:ltä lähtenyt hallituksen suuntaan erilaisia kannanottoja ja hankkeita. Kun rakenteet 
konkretisoituvat, niin myös valmisteluryhmät työnantajan näkökulmasta käynnistyvät. 

 
Palvelujen järjestämisen puheenjohtaja / Eveliina Pöyhönen, STM 
 
Ryhmällä yksi tapaaminen vähemmän, mitä muilla ryhmillä, mutta valmisteluryhmä joka tapauksessa käynnissä tällä 
hetkellä. Organisatorisesti alueilla voidaan tehdä asioita eri tavalla, mutta palvelujen järjestämisen määritelmä ja rooli 
ovat tärkeitä asioita kirkastaa. Erityisen tärkeää se on sellaisten asioiden osalta, joissa vastuuta on paljon kunnilla, ja 
tehdään sosiaalihuoltolain alaista toimintaa. 
 
Hallinnon, talouden ja tukipalveluiden puheenjohtaja / Ville-Veikko Ahonen, VM 
 
Ryhmässä mietitään eniten sopimussiirtoihin liittyviä kysymyksiä. Karkea tiekartta saadaan tehtyä. Tiekartta on vain 
pieni osa HTT-ryhmän hyödyistä, ryhmä on tärkeä valtion ja alueiden henkilöiden välillä verkostoitumisen ja 
tiedonkulun kannalta. Priorisoidaan tärkeät siirtymiseen liittyvät asiat, ja loput asiat tehdään myöhemmin. 
 
Tiekartta / Anna Maksimainen, NHG  
 
Tiekartassa tähdätään ns. muistilistaan alueille, jonka avulla voi miettiä konkreettisen toteutuksen omalle alueelle. 
Valmistelun aikana työstetään alueellisen valmistelun tiekarttaa. Ensi viikon aikana tulee jakoon seuraavat versiot 
tiekartoista. Valmisteluryhmien tiekartat olisivat juhannukseen mennessä valmiita. Kansallisen toimeenpanon 
tiekartta kokoaa kansallisten toimijoiden valmistelut ja toimenpiteet, ja sitä rakennetaan myös viiden eri 
kokonaisuuden alle. 
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7. Muut asiat 
 
Ei muita asioita. 

 
8. Seuraava kokous ja kokouksen päättäminen  

 
Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 15.50. Seuraava kokous: 15.6. klo 12.00–16.00 


