Kohti Varsinais-Suomen

hyvinvointialuetta
Päivitys 26.8.2022

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

Hyvinvointialueet
ovat jatkossa vastuussa siitä, että
ihmiset saavat tarvitsemansa
sosiaali- ja terveyspalvelut sekä
pelastustoimen palvelut.
Varsinais-Suomen hyvinvointialue aloittaa 1.1.2023

Hyvinvointialuestrategia työn alla
• Hyvinvointialuestrategia on aluevaltuuston tärkeä
ohjausväline hyvinvointialueen toiminnan
pitkäaikaisessa johtamisessa ja ohjaamisessa.
• Strategiatyö on aloitettu vuoden 2022 alussa.
Työpajoissa, aluehallituksen ja aluevaltuuston
strategiaseminaareissa sekä osallistavassa
valmistelussa työ etenee niin, että aluevaltuuston
on tarkoitus hyväksyä Varsinais-Suomen
hyvinvointialueen strategia syksyllä 2022.
• Vuosittain julkaistava hyvinvointikertomus
tarjoaa arvokasta tietoa strategian taustaksi
asukkaiden hyvinvoinnista ja terveydestä, niihin
vaikuttavista tekijöistä sekä toteutetuista
toimenpiteistä.

Strategian sisältö LUONNOS 8/2022
• Hyvinvointialueen strategiassa määritellään
hyvinvointialueemme pitkän tähtäimen tavoitetila.
• Strategiassa kuvataan myös se, miltä onnistuminen
näyttää ja asetetaan mittarit onnistumiselle.
• Strategian luonnoksessa (8/2022)

• Missio: Turvaamme, parannamme, pelastamme –
hyvinvointia yhdessä, joka päivä
• Arvoista käydään keskustelua, ja teemoina ovat ainakin
ystävällinen, ammattitaitoinen, vastuullinen ja vaikuttava.
• Visio: Olemme ystävällisin ja vaikuttavin, ammattilaisten
arvostama yliopistollinen hyvinvointialue. Turvaamme
yhdessä kumppaniemme kanssa terveyttä ja hyvinvointia
kaikille varsinaissuomalaisille, kaksikielisesti.

• Strategiassa valitaan painopisteet vuodelle 2023 sekä
asetetaan mittareita sille, miten onnistuminen
määritellään vuoteen 2026 tultaessa. Strategiaa
päivitetään vuosittain.
• Palvelustrategia tehdään myöhemmin.

Hyvinvointialueen organisaatio
• Aluehallitus hyväksyi hyvinvointialueelle hallinnollisen
organisaatiorakenteen toukokuussa.
• Tässä vaiheessa uudistetaan toiminnan ja talouden rakenteita.
• Toimintatapojen yhdenmukaistaminen on sote-uudistuksen keskeisiä
tavoitteita.
• Organisoitumisella luodaan pohjaa palvelujen yhdenmukaistamiselle.

• Tulevaan hyvinvointialueeseen yhdistetään yli 30 varsinaissuomalaisen kunnan ja
sote-organisaation hallintorakenteet ja johtamisjärjestelmä.
• Monen rinnakkaisen toiminta-, talous- ja hallintomallin sijaan sote-asioita johdetaan
jatkossa yhdessä linjassa.

• Hyvinvointialueemme hallinnollinen organisaatio on kuusitasoinen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Hyvinvointialue
Tulosalue
Tulosryhmä
Palvelualue
Palveluyksikkö
Kustannuspaikka

Hyvinvointialueen ylätason organisaatio

Aluevaalilautakunta (5)
Välfärdsområdesvalnämnd

Tarkastuslautakunta (8)
Revisionsnämnden

Aluehallitus (15)
Välfärdsområdesstyrelsen

Kansalliskielilautakunta (13)
Nationalspråksnämnden
Lasten ja nuorten palveluiden
valmistelulautakunta (13)
Beredningsnämnden för tjänster
för barn och unga

Vaikuttamistoimielimet Påverkansorgan

Aluevaltuusto (79)
Välfärdsområdesfullmäktige

Konsernijaosto (8)
Koncernsektionen

Tulevaisuuden, tutkimuksen ja osaamisen neuvottelukunta (5+8)
Delegationen för framtid, forskning och kompetens
Työikäisten palveluiden
valmistelulautakunta (13)
Beredningsnämnden för tjänster
för personer i arbetsåldern

Ikääntyvien palveluiden
valmistelulautakunta (13)
Beredningsnämnden för
tjänster för äldre

Pelastustoimen palveluiden
valmistelulautakunta (13)
Beredningsnämnden för tjänster
för räddningsväsende

Hyvinvointialuejohtaja
Välfärdsområdets direktör
Tarmo Martikainen
Järjestämisen palvelut
Tjänster för ordnande
Antti Parpo

Konsernipalvelut
Koncerntjänster
Laura Saurama

TYKS/sairaalapalvelut
ÅUCS/sjukhustjänster
N.N.

Sosiaali- ja
terveyspalvelut
Social- och
hälsovårdstjänster
Mikko Pakarinen

Ikääntyneiden palvelut
Tjänster för äldre
Eeva-Sirkku Pöyhönen

Pelastuspalvelut
Räddningstjänster
N.N.

Nuorisovaltuusto
Ungdomsfullmäktige
Vanhusneuvosto
Äldrerådet
Vammaisneuvosto Rådet för personer
med funktionsnedsättning

Monikulttuurisuusneuvosto
Rådet för kulturell mångfald

Poliittinen yhteistyötoimikunta
Politiska samarbetskommittén

Muutosvaiheen hallintomalli on jaettu alueisiin
• Asukkaat voivat käyttää sote-palveluja
koko Varsinais-Suomessa.
• Muutosvaiheen aluejako on
hyvinvointialueen sisäistä
organisoitumista. Se ei määritä sitä,
missä sote-palveluja tarjotaan.
• Muutosvaiheella pyritään
yhdistämään toimintamalleja
tasalaatuisesti koko
hyvinvointialueella sekä hyötymään
toiminnallisesti ja taloudellisesti
johtamista yhdenmukaistamalla.
• Jaon on tarkoitus sujuvoittaa ja tukea
muutosjohtamista sote-palveluissa ja
ikääntyneiden palveluissa.

• Muutosvaiheessa hyvinvointialueen taloutta ja
toimintaa johdetaan linjassa, ja jaettuna
kahdeksan alueen kokonaisuuksiksi.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Vakka-Suomi: Uusikaupunki, Laitila, Vehmaa,
Taivassalo, Pyhäranta, Kustavi, Mynämäki,
Nousiainen, Masku
Loimaan seutu: Loimaa, Pöytyä, Aura, Oripää,
Lieto, Marttila, Koski tl
Itäinen Turun seutu: Kaarina, Paimio-Sauvo
Turunmaa: Kemiönsaari, Parainen, Åbo
Läntinen Turun seutu: Naantali, Raisio, Rusko
Salon seutu: Salo, Somero
Turku, eteläinen
Turku, pohjoinen

• Toiminnan ja talouden johtamisen kannalta sopiva
väestöpohja kullekin alueelle on vähintään noin
30-40 000 asukasta sekä yhtenäinen
maantieteellinen alue tai asioinnin suunta.

Hyvinvointialuejohtaja
Tarmo Martikainen
•
•
•
•

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen johtajan virkaan on valittu DI, MBA Tarmo Martikainen.
Hän aloitti tehtävässään 15. elokuuta 2022.
Valinnasta päätti aluevaltuusto huhtikuun kokouksessaan aluehallituksen esityksestä.
Nimitystä valmisteli aluehallituksen asettama toimikunta, johon kuuluivat Sanna Vauranoja,
Niina Alho, Jouni Mutanen, Jukka Kärkkäinen, Laura Kaarniharju, Janina Andersson, Niklas
Guseff sekä Saija Rintala.
• Valintatoimikunta päätyi Martikaiseen yksimielisesti.
• Tehtävään tuli kaikkiaan 13 hakemusta

Tulosalueiden johtajat
nimitetty 1.7.2022
• Tyks/sairaalapalvelujen johtaja Petri Virolainen
• petri.virolainen@tyks.fi, puh. 050 438 3662

• Sote-palvelujen johtaja Mikko Pakarinen (1.9.2022 alkaen)
• mikko.pakarinen@kaarina.fi, puh. 050 512 9270

• Ikääntyneiden palvelujen johtaja Eeva-Sirkku Pöyhönen (1.9.2022 alkaen)
• eeva-sirkku.poyhonen@paimio.fi, puh. 050 538 2101

• Pelastuspalvelujen johtaja Mika Kontio

• mika.kontio@turku.fi, puh. 050 313 7554

• Järjestämisjohtaja Antti Parpo

• antti.parpo@turku.fi, puh. 040 6428 682

• Konsernipalvelujohtaja Laura Saurama

• laura.saurama@turku.fi, puh. 040 632 9901

Nimitysten valintatoimikunnan jäsenet (suluissa varajäsen): Sanna Vauranoja (Toni Forsblom), Niina Alho (Ari
Korhonen), Jouni Mutanen (Jani Kurvinen), Maarit Koivisto (Katri Kapanen), Laura Kaarniharju (Heikki
Tamminen), Janina Andersson (Heidi Aaltonen) sekä Niklas Guseff (Regina Koskinen)

Miten organisaatio rakentuu?
Tilanne 8/2022
Hyvinvointialuejohtaja
Tulosaluejohtajat

• Valittu

• Valittu ja osin joudutaan valitettavasti uuteen hakuun

Tulosryhmäjohtajat

• Konsernipalvelujen osalta valittu, muiden osalta haastattelut
ovat käynnissä

Palvelualuejohtajat

• Tullaan hakemaan osin sisäisesti, osin pystytään tekemään
valinnat suoraan

Palveluyksikköjohtajat

• Tarvittaessa haetaan sisäisesti, mutta pyritään pystymään
siirtämään henkilöstöä suoraan

Kustannuspaikka

• Tavoite saada henkilöstö ja esihenkilöt siirtymään suoraan

Määräaikaiset integraatiojohtajat
• Toukokuussa 2022 aluehallitus nimitti määräaikaisiksi integraatiojohtajiksi vuoden
2022 loppuun saakka viisi henkilöä:
• Jenni Kiviluoto, Työikäisten palveluiden valmistelulauta
• Kirsi-Marja Kiviniemi, Ikääntyneiden palveluiden valmistelulautakunta
• Mika Kontio, Pelastustoimen palveluiden valmistelulautakunta
• Karin Simola, Kansalliskielilautakunta ja
• Sirpa Kuronen, Lasten ja nuorten palveluiden valmistelulautakunta

Hallintosääntö
• Hyvinvointialueen johtaminen jakaantuu poliittiseen
johtamiseen ja ammattijohtamiseen.

• Poliittiseen johtamiseen kuuluu strategisten tavoitteiden
asettaminen ja päätöksentekoa ohjaavien linjausten
tekeminen.
• Ammatillinen johtaminen on poliittisen päätöksenteon
apuna toimivan valmistelu- ja täytäntöönpanoorganisaation johtamista.

• Aluevaltuusto hyväksyi keväällä 2022
hyvinvointialueen hallintosäännön (käsittelyt 2.3. ja
27.4.2022).
• Hallintosäännössä määritellään muun muassa
hallinnon ja toiminnan järjestäminen,
toimielinorganisaatio, vaikuttamistoimielimet sekä
taloudesta, valvonnasta ja varautumisesta.
• Hallintosääntö on laaja asiakirja, joka on laadittu
kahdella kielellä. Se löytyy kokonaisuudessaan
verkkosivuilta VShyvinvointialue.fi

Asukkaat voivat jatkossakin käyttää sotepalveluja koko Varsinais-Suomessa
• Vuoden 2022 aikana rakennetaan hyvinvointialueen
hallinnollista muutosta.
• Käytännössä kaikki varsinaissuomalaisten sosiaali- ja
terveyspalvelut löytävät vuoden vaihduttua sieltä
mistä nytkin.
• Palveluverkko eli käytännössä sotepalvelujen
toimipisteet eivät muutu nyt tai vielä vuoden 2023
alussa.
• Periaatteena on rakentaa turvallinen siirtymä
hyvinvointialueelle niin, että asukkaiden palvelut
turvataan.
• Vaiheistamisella muutosta minimoidaan riskejä, joita
suuri uudistus palvelujen jatkuvuuteen voisi
aiheuttaa.
• Varsinaissuomalaisille näkyviä muutoksia
sotepalveluissa valmistellaan huolellisesti ja niistä
tehdään aikanaan erilliset päätökset.

Palveluista päätetään
palvelustrategian perusteella
• Palveluihin tulee käyttäjille näkyviä
muutoksia sen jälkeen, kun
palvelustrategiasta ja palveluverkosta on
päätetty.
• Palveluverkkoon ei ole odotettavissa
merkittäviä muutoksia vielä vuosien 20222023 aikana.
• Palvelustrategiaan työstetään vuoden 2023
aikana.
• Palvelustrategiassa määritellään, mitä
palveluja, kenelle, miten ja kuka tuottaa.
Palvelustrategia on lakisääteinen.
• Palveluverkostossa kuvataan, mistä näitä
palveluja saa. Näiden asioiden valmistelu
alkaa syksyllä 2022.

• Sote-uudistuksen keskeisenä
tavoitteena on yhdenvertaiset ja
toimivat palvelut. Tästä syystä
esimerkiksi asiakasmaksuja
pyritään kuitenkin
yhdenmukaistamaan viipymättä.
• Asiakasmaksujen
yhtenäistämisistä on tarkoitus
tehdä päätöksiä ennen vuotta
2023.
• Vielä ei voida ottaa kantaa siihen,
ovatko maksut keskimäärin
nousemassa vai laskemassa.

Valtion rahoitus
hyvinvointialueen valmisteluun
• Hyvinvointialueiden valmistelurahoitus on laskennallista valtion rahoitusta, joka
myönnetään käyttötarkoitussidonnaisina valtionavustuksina.
• Valmisteluvaiheen rahoituksella toteutetaan välttämättömät valmistelutoimet.
• Hyvinvointialueiden rahoituksen riittävyyttä seurataan ja arvioidaan
jatkuvaluonteisesti ja säännöllisesti. Myös palvelujen sisällöllistä kehittämistä tuetaan
valtionavustuksin.

• Rahoitusta on myönnetty hyvinvointialueen valmisteluun yhteensä n. 47,5 milj. euroa.
Rahoituksesta merkittävä osa kohdistuu ICT-valmisteluun.

Lähde: STM

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen
valmistelun rahoitus 2021-22
Myönnetyt määrärahat
• Valmisteluorganisaation kokonaisrahoitus:
• 42,1 milj. euroa, (josta ICT 19,1 milj. euroa. Lisäksi osaa yleisestä
valmistelurahoituksesta on mahdollista käyttää ict-muutoksiin.)

• Tulevaisuuden sote-keskushanke II
• 11,3 milj. euroa (jatkuu vuonna 2023, Turun kaupungin hallinnoima
hanke 2022 loppuun saakka)

• Kaksikielisten hyvinvointialueiden koordinointi
• 280 000 euroa

Hyvinvointialueen rahoitus 2023
• Hyvinvointialueiden rahoitus perustuu suurelta osin valtion
rahoitukseen sekä osin asiakas- ja käyttömaksuihin
• Hyvinvointialueiden valtion rahoitus on laskennallista ja
yleiskatteista. Hyvinvointialueella ei ole verotusoikeutta.
• Rahoitusta tarkistetaan palvelutarpeiden muutosten
seurauksena. Rahoituksen tarkistuksissa huomioidaan myös
yleisen hintakehityksen muutokset.
• Lopulliset arviot vuoden 2023 rahoituksesta puuttuvat.
Viimeisimmän ennakkoarvion mukaan Varsinais-Suomen
valtion rahoituksen suuruus vuodelle 2023 on 1,93 miljardia
euroa.

Hyvinvointialueen ilme valmistuu
vuoden 2022 lopulla
• Hyvinvointialueen brändin ja visuaalisen
ilmeen tulee ilmentää strategiaa. Brändissä
kiteytyvät toiminnan ydin sekä strategian
valinnat.
• Varsinais-Suomen hyvinvointialue käyttää
digitaalisessa ympäristössä nimilyhennettä
Varha eli uudet verkko-osoitteet tulevat
muotoon varha.fi ja yhteiset spostit
etunimi.sukunimi@varha.fi
• Hyvinvointialueen strategian edetessä
syksyllä 2022 suunnitellaan
hyvinvointialueen visuaalisuus ja graafinen
ohjeisto.
• Brändityöryhmässä on kymmenen jäsentä,
Turusta, Salosta, Kårkullasta,
Pelastuslaitokselta, TulSotesta sekä
sairaanhoitopiiristä viestinnän,
markkinoinnin ja HR:n tekijöitä.

Usein Kysyttyjä Kysymyksiä, UKK
Verkkosivumme Usein kysyttyäosiossa vastaamme henkilöstöä
askarruttaviin asioihin suomeksi ja ruotsiksi.
Osio tarjoaa vastauksia siihen, mikä muuttuu ja
mikä säilyy ennallaan. Lisäksi UKK kertoo mitä
henkilöstöä koskettavia asioita on päätetty.
Henkilöstömme kysyy mm.
• Muuttuuko palkkani?
• Miten työterveyshuolto järjestetään?
• Milloin henkilöstö pääsee mukaan
kehittämään asiakaspolkuja?
• Kuka on lähiesihenkilöni ensi vuonna?

Tutustu tarkemmin 👉
https://vshyvinvointialue.fi/ukk/

Mistä saan lisätietoa?
• Netissä VShyvinvointialue.fi
• Aluevaltuuston ja -hallituksen kokousmateriaalit
• Yleistä informaatiota hyvinvointialueesta ja tulevaisuuden
sosiaali- ja terveyskeskushankkeesta
• Tietoa henkilöstölle erillisessä osiossaan
• Uutiskirje Kohti Varsinais-Suomen hyvinvointialuetta ilmestyy
noin kerran kuussa. Sen voi tilata em. nettisivuilta.
• Twitterissä Kohti Varsinais-Suomen hyvinvointialuetta
tunnuksella @VARHA_fi
#hyvinvointialue #VShyvinvointialue
Muut somekanavat perustetaan syksyn kuluessa.
• Virtuaaliset keskustelutilaisuudet eri sidosryhmille
• Kansallista aineistoa soteuudistus.fi

Kohti Varsinais-Suomen

hyvinvointialuetta

Tillsammans gör vi detta möjligt!
Yhdessä teemme tämän
mahdolliseksi!

Kohti Varsinais-Suomen

hyvinvointialuetta

Taustaksi yleistä tietoa

Varsinais-Suomen hyvinvointialue
• Väestö 2021 yhteensä 483 668 asukasta
• Hyvinvointialueen muodostavat:
• 27 kunnan sotepalvelut
• Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri
• Erityishuollon palvelut eli KTO ja Kårkulla
• Varsinais-Suomen pelastuslaitos
• Työntekijöitä näistä kaikista tulee hyvinvointialueelle yhteensä noin 23 000.

• Sote-uudistuksessa syntyvästä Varsinais-Suomen hyvinvointialueesta tulee
henkilöstömäärältään maamme toiseksi suurin.
• Teemme uudistusta yhteistyössä kaikkien Varsinais-Suomen toimijoiden
kanssa.

• Sosiaali- ja terveydenhuollon alueellista yhteensovittamista, kehittämistä ja
yhteistyötä varten muodostetaan viisi yhteistyöaluetta. Jokaisella
yhteistyöalueella on yksi yliopistollista sairaalaa ylläpitävä hyvinvointialue:
yksi näistä on Varsinais-Suomen hyvinvointialue (Varsinais-Suomi,
Satakunta, Pohjanmaa)

Hyvinvointialueemme erityispiirteitä
• Hyvinvointialueesta tulee Varsinais-Suomen suurin työllistäjä.

• Maakunnan asukasluku kasvaa noin parilla tuhannella asukkaalla
vuosittain.
1. Kaksikielisyys.

2. Yliopistollisuus.
3. Runsaus.

• Kuntarakenne moninainen, alueellamme on 27 kuntaa, mikä osaltaan
tekee palvelujärjestelmästä sirpaleisen.
• THL:n keskeisiä havaintoja: Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
edennyt hyvin ja erikoissairaanhoidon kustannukset on saatu kuriin.
Tarvitaan entistä tiiviimpää yhteistyötä: palvelujen järjestäjiä on paljon
ja yhteistä ohjausta vähän.

Varsinais-Suomessa vastaamme kaikkien kaksikielisten
hyvinvointialueiden palvelujen koordinoinnista
• Yhdenvertaisuus koskee myös kieltä: palvelua tulee
saada suomeksi tai ruotsiksi.
• Maakuntamme on vahvasti kaksikielinen: 5,7 prosenttia
väestöstä ruotsinkielisiä.
• Varsinais-Suomen hyvinvointialueella on ruotsinkielisten
palveluiden koordinointivastuu.
• Tässä huomioitava mm. organisaation ja hallinnon rakenne, hallintosääntö,
kieliohjelma, strategia, Kansallisen kielilautakunnan tehtävät, talous ja
budjetointi, johtaminen ja osaaminen, käänteinen pätevyysvaatimus,
palveluiden järjestäminen.
• Alustavan tiedon mukaan ministeriön rahoitusta luvassa koordinointiin.
• Keskustelut aloitettu Kuntaliiton ja Suomenruotsalaisten kansankäräjien
välityksellä.

Kaksikieliset hyvinvointialueet
Varsinais-Suomen lisäksi
• Itä-Uusimaa,
• Länsi-Uusimaa,
• Keski-Pohjanmaa,
• Kymenlaakso,
• Pohjanmaa,
• Vantaa-Kerava, + Helsinki
Näille tulee nimetä
kansalliskielilautakunta.

Tvåspråkighet är en möjlighet – Kaksikielisyys on mahdollisuus

Hyvinvointialueen vastuulla on vuoden 2023 alusta se,
että ihmiset saavat tarvitsemansa sosiaali- ja
terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut.

• Kunnat vastaavat jatkossakin muun muassa
päivähoidosta, opetuksesta, liikunnasta ja kulttuurista.
• Uudistus tehdään palvelut edellä, ihmiskeskeisesti.
• Kun yhteiskunta muuttuu, on palvelujenkin
muututtava. Uudistuksen taustalla on se, että
suomalaiset ikääntyvät ja tarve hoivalle kasvaa.
Työikäisiä ihmisiä on jatkossa vähemmän ja syntyvyys
laskee. Tämä tuo vuosi vuodelta vähemmän
verotuloja.
• Uudistus on mittava monessa mielessä: lukuisia
kiinteistöjä, satoja tietojärjestelmiä ja tuhansia
sopimuksia ja laaja yhteistyökumppanien verkosto.

Hyvinvointialueen tehtävät:
•
Sote-palvelujen järjestäminen
•
Pelastuspalvelujen järjestäminen ja
tuottaminen
•
Sote-palvelujen tuottaminen, ohjaus
ja valvonta
•
Sote-palvelujen kehittäminen
•
Muut sen lakisääteisiä tehtäviä
tukevat tehtävät (rajattu yleinen
toimiala)
•
Kuntien kanssa sovitut kuntien
vapaaehtoiset tehtävät (optio)
•
Hyvinvointialue voi alueellaan
harjoittaa vähäriskistä liiketoimintaa,
joka tukee sen lakisääteisten
tehtävien toteuttamista

Hankejohtajat
• Arja Pesonen (VSSHP) vastuullaan hanke 1
hallinto, talous ja tukipalvelut
• Laura Saurama (Turun kaupunki) sekä Saija Rintala
(VSSHP) yhteisellä vastuullaan hanke 2 johtaminen ja
osaaminen
• Sirpa Rantanen (VSSHP) sekä Katariina Kauniskangas
(Turun kaupunki) yhteisellä vastuullaan hanke 3
palvelujen järjestäminen
• Jenni Kiviluoto (Turun kaupunki) sekä Anneli Pahta (Salon
kaupunki) yhteisellä vastuullaan hanke 4 yhdyspinnat
• Johannes Holvitie (VSSHP) vastuullaan hanke 5 ICT niin,
että hankekokonaisuudessa tukee lisäksi Janne Mutanen
(VSSHP).
• Pelastustoimen koordinaatiota johtaa Mika Kontio (Alpe)
(varalla Mika Viljanen, Alpe).
• Valmisteluorganisaatiosta toistaiseksi erillisen VarsinaisSuomen tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus
-hankkeen hankejohtaja Pia Kirjonen (Turun kaupunki).

Kuvassa vasemmalta: Mika Kontio, Laura Saurama, Arja
Pesonen, Jenni Kiviluoto, Saija Rintala, Sirpa Rantanen, Anneli
Pahta sekä Katariina Kauniskangas. Hankejohtajat kuvattiin
marraskuussa 2021 Turussa soteministerien aluekierroksen
yhteydessä.

Aluevaltuusto päättää
hyvinvointialueen
hallintosäännöstä

hyvinvointialueen
talousarviosta ja
taloussuunnitelmasta

omistajaohjauksen
periaatteista ja
konserniohjeesta

liikelaitokselle
asetettavista toiminnan ja
talouden tavoitteista

varallisuuden hoidon
sekä rahoitus- ja
sijoitustoiminnan
perusteista

sisäisen valvonnan ja
riskienhallinnan
perusteista

palveluista ja muista
suoritteista perittävien
maksujen yleisistä perusteista
sekä hyvinvointialueen
järjestämisvastuulle kuuluvista
palveluista perittävistä
asiakasmaksuista

takaussitoumuksen tai
muun vakuuden
antamisesta toisen
velasta

jäsenten
valitsemisesta
toimielimiin

taloudellisten
etuuksien perusteista

hyvinvointialueen
tilintarkastajien
valitsemisesta

tilivelvollisten
nimeämisestä

hyvinvointialueen
tilinpäätöksen
hyväksymisestä ja
vastuuvapaudesta

muista aluevaltuuston
päätettäviksi
säädetyistä ja
määrätyistä asioista

Hyvinvointialuestrategiasta

