
Kohti Varsinais-Suomen hyvinvointialuetta

Esihenkilön & lähijohtajan  
viestintäpaketti



Uudistuksen tavoitteena on parantaa 
ihmisten peruspalveluita
• Turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveydenhuollon ja 

pelastustoimen palvelut ja ammattitaitoisen työvoiman saanti

• Parantaa turvallisuutta ja peruspalveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta

•Kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja

•Hillitä kustannusten kasvua

Pelastustoimi on yhä rinnakkainen 
sosiaali- ja terveystoimen kanssa.

Pelastustoimen tavoitteet:
Vahvistaa järjestelmän kykyä toimia tehokkaasti.
Parantaa pelastustoimen yhdenmukaisuutta ja laatua sekä 
tehostaa toiminnan kustannusvaikuttavuutta.
Mahdollistaa yhtenäinen toiminta häiriötilanteissa, 
suuronnettomuuksissa ja poikkeusoloissa.
Varmistaa ensihoitopalvelujen toimivuus koko maassa



Organisaatiomme rakentuu 
pala palalta

Tähän mennessä vahvistettu:

• Hyvinvointialueen hallitus on vahvistanut seuraavat tulosalueet:
• Tyks sairaalapalvelut

• ikääntyneiden palvelut

• sotepalvelut

• pelastuspalvelut ja

• kaikille palveluyksiköille yhteiset tukipalvelut.



Seuraavat vaiheet valmistelussa

• Tavoitteena on, että aluevaltuusto hyväksyy hallintosäännössä 
määritetyt tulosalueet 27.4.2022.

• Hallitus tekee päätöksen henkilöstöorganisaatiosta toukokuussa.
• Valmistellaan ja perustetaan organisaatiorakennetta vastaavat virat.

• Valmistellaan henkilöstön siirtoja.

• Hallintosääntöä ja mahdollisesti myös organisaation tasoja 
tarkennetaan tämän vuoden ja valmistelun edetessä.

Hallintosääntö &
organisaatio

Virat Henkilöstön siirrot 



Mikä muuttuu minulle ja meille?

• Mitä lähempänä asiakasrajapintaa työskentelemme, sitä todennäköisemmin 
työnantajan vaihtuminen ei oleellisesti vaikuta työhömme.
• Näissä tehtävissä on todennäköistä, ettei esihenkilökään tule vaihtumaan
• Työtehtävän pysyessä muuttumattomana, työsuhteen ehdot ja palkka pysyvät samana

• Keskijohdon ja johdon osalta muutoksiin tulee varautua.
• Ylimmän johdon paikat tulevat sisäisesti haettavaksi.
• Keskijohdon osalta arvioidaan sisäisen haun tarve, kun organisaatiorakenne on vahvistettu.

• Hallinnon järjestelmien muutos koskee isoa osaa henkilöstöstä
• henkilöstöhallinnon järjestelmät (mm. lomien käsittely, poissaolot, matkalaskut)
• talouden järjestelmät (mm. laskujen käsittely, hankintaprosessi, päätösten valmistelu)
• näihin on syksyllä tulossa koulutuksia

• Nykyisistä yhteistyökumppaneista tulee työkavereita.

• Käytännöistä saa ja niistä pitää sopia yhdessä.



Mikä muuttuu tulevaisuudessa?

• Mahdollisuutemme tehdä yhdessä ja suunnitella tekemisiämme yhteen 
muuttuvat oleellisesti nykyistä paremmiksi.

• Rekisterit, käytännöt, toimintatavat tulevat olemaan yhteisiä

• Näkyvyys toistemme työhön paranee ja hyvien käytänteiden jakaminen 
vahvistuu.

• Asiakastieto saa ja sen pitää liikkua niille, jotka asiakasta/tämän asiaa 
hoitavat.

• Jatkamme strategian ja sitä tukevan organisaation yhteistä 
kehittämistä.



Mikä ei muutu?

• Vuoden 2023 alussa toimipaikat ja työ pysyvät suurimmalla osalla 
henkilöstöä samana kuin tähän asti.

• Mitä lähempänä asiakaspintaa olet, sitä vähemmän muutos näkyy.



Miten tämä kaikki näkyy asiakkaille 
tulevaisuudessa?

• 1.1.2023 oma hoito-/palvelutiimi on todennäköisesti sama kuin tähän asti
• Jollain aikavälillä tiimiin voi tulla muutoksia:

• enemmän moniammatillisuutta
• nimetty omatyöntekijä (jos sellaista ei jo ole)

• Puhelinnumerot? Todennäköisesti muuttuvat.

• Sähköpostiosoitteet? Muuttuvat varmasti.

• Toimipisteet? Mahdolliset muutokset hitaita.

• Tiedottaminen ja viestintä muutoksista
• Ei ole pelkästään valmisteluorganisaation asia, vaan jokaisen organisaation 

ja työntekijän työpöydällä.
• Joten pysytään linjoilla!



Yhdessä teemme tämän 
mahdolliseksi

Kiitos!


