
Kohti Varsinais-Suomen 

hyvinvointialuetta



Hyvinvointialueet
ovat jatkossa vastuussa siitä, että 
ihmiset saavat tarvitsemansa 
sosiaali- ja terveyspalvelut sekä 
pelastustoimen palvelut. 

Varsinais-Suomen hyvinvointialue aloittaa 1.1.2023



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



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
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Lakien 

voimaantulo

Aluevaalit

tammikuu 2022
Aluevaltuustojen

toimikausi 3 / 2022 →

Hyvinvointialueille 

siirtyvät tehtävät 1.1.2023

Väliaikaishallinto Aluevaltuusto

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman kehittämishankkeet 2020–2023

Muut kehittämishankkeet 2020–2022

RRF-hankkeet 2022–2025 

Uudistuksen aikataulu vuoteen 2024

Väliaikaisessa valmistelussa luodaan puitteet 

hyvinvointialueen muodostamisella

Vaaleilla valittu aluehallinto varmistaa, että 

hyvinvointialueella syntyy organisaatio, johon 

voidaan siirtää henkilöstö, sopimukset ja koko 

toiminta

Kun organisaatio on luotu, päästään keskittymään

toiminnan ja palveluiden sisällölliseen 

kehittämiseen, joka kestää vuosia. Henkilöstön 

osallistuminen tähän työhön on tärkeää. 

2024



Uusi hyvinvointialuerakenne 1.1.2023

Lähde: STM, Soteuudistus.fi

195 sosiaali- ja 
terveydenhuollon 

organisaatiota

22 pelastuslaitosta

Rakenne nyt Uusi rakenne

22 (+ 1) 
sosiaali- ja 

terveydenhuolloin 
sekä pelastustoimen 
järjestäjää (+ HUS)



Kohti Varsinais-Suomen 

hyvinvointialuetta

Varsinais-Suomen 
hyvinvointialue



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



Palvelujen järjestäminen 

• Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastuspalvelujen järjestämisvastuu siirtyy 
kunnilta hyvinvointialueen vastuulle 1.1.2023 alkaen. 

• Palvelujen järjestämisvastuuseen kuuluvat mm. lakisääteisten tehtävien hoitaminen, 
palvelukokonaisuuksien yhteensovittaminen ja yhdenvertainen palvelujen saatavuus

• Hyvinvointialue 
• vastaa sote- ja pela-palvelujen saatavuudesta 
• määrittää palvelujen tarpeen, määrän ja laadun 
• valitsee tavan, jolla palvelut tuotetaan 
• vastaa palvelun tuottamisen ohjauksesta ja valvonnasta 

• Hyvinvointialueen on toteutettava sote- ja pela-palvelut ottaen huomioon alueen 
asukkaiden ja turvallisuuden tarpeet, paikalliset olosuhteet, palvelujen saatavuus ja 
saavutettavuus sekä palvelujen toteuttaminen kustannustehokkaalla tavalla. 

• Hyvinvointialueella tehdään strategisia linjauksia mm seuraavista asioista: 
• palvelurakenteen ja palveluverkon periaatteet
• palvelumuodot
• muiden hyvinvointialueiden kanssa tehtävä yhteistyö 



Varsinais-Suomen tulevaisuuden 
sosiaali- ja terveyskeskus -hanke

Hankkeen kansalliset tavoitteet

1. Palveluiden yhdenvertaisen saatavuuden, oikea-aikaisuuden 
ja jatkuvuuden parantaminen

2. Toiminnan painotuksen siirtäminen raskaista palveluista 
ehkäisevään ja ennakoivaan työhön

3. Palveluiden laadun ja vaikuttavuuden parantaminen

4. Palveluiden monialaisuuden ja yhteentoimivuuden
varmistaminen

5. Kustannusten nousun hillitseminen

Hanketta toteuttavat Varsinais-Suomen kunnat, sairaanhoitopiiri 
ja erityishuoltopiirit.

Osahankkeina 

• Hoidon saatavuuden parantaminen

• Hyvinvoinnin ja terveyden 
edistäminen

• Lasten, nuorten ja perheiden 
palveluiden edistäminen

• Mielenterveys- ja päihdetyön 
kehittäminen

• Sosiaalipalveluiden kehittäminen

• Ikäihmisten palveluiden kehittäminen



Talous ja 
avainluvut



Valtion rahoitus vuosina 2021–2022

• Valtioneuvosto on esittänyt hyvinvointialueille osoitettavaksi 
valmistelutyöhön yhteensä noin 262 miljoonaa euroa 
v. 2021–2022.

• Hyvinvointialueiden valmistelurahoitus on laskennallista 
valtion rahoitusta, joka myönnetään 
käyttötarkoitussidonnaisina valtionavustuksina

• Rahoituksella toteutetaan välttämättömät 
valmistelutoimet.

• Hyvinvointialueiden rahoituksen riittävyyttä seurataan ja 
arvioidaan jatkuvaluonteisesti ja säännöllisesti. Mahdolliseen 
lisärahoitustarpeeseen varaudutaan vuoden 2022 
lisätalousarvioesityksissä.

• Lisäksi palvelujen sisällöllistä kehittämistä tuetaan 
valtionavustuksin. 

Lähde: STM



Varsinais-Suomen hyvinvointialueen 
valmistelun rahoitus 2/2022

Myönnetyt määrärahat

• Valmisteluorganisaation yleisrahoitus: 5,4 milj.euroa (rahoitusvaje arviolta n. 3 milj. €)

• ICT 18 n. milj. euroa (rahoitusvaje n. 23 milj. €) 

• Tulevaisuuden sote-keskushanke II 11,3 milj. euroa (jatkuu vuonna 2023)

Haettavana/valmistelussa olevat määrärahat

• Suomen kestävän kasvun ohjelma (RRF) kansallisesti 47,5-22 milj. € rahoitushaku käynnissä

• Kaksikielisten HVA:n koordinointi rahoitushaku käynnissä n. 300 000 €

• Valtion lisätalousarvio kansallisesti 155 milj. € valmistelu käynnissä 
(esitys: Varsinais-Suomi 18,3 milj. €)

*RFF: Recovery and Resielience Facility



Kunnilta siirtyy hyvinvointialueelle 
kiinteistöjä

Tila- ja kiinteistötiedot ovat tarkastamattomia ja suuntaa antavia. Suuruusluokat ovat 
arviolta seuraavat: 

• Terveyskeskukset ja -asemat: 
• Terveyskeskuksiin liittyvien tilojen tai rakennusten lukumäärä on n. 200 tilaa 

tai rakennusta ja ovat yhteensä n. 271 000 hum2. 
• Vuokratilojen lukumäärä on yhteensä n. 670 kpl erilaista tilaa tai rakennusta, 

jotka käsittävät kuntien tiloja n. 450 000 hum2. Tähän tulevat päälle VSSHPn
Medisiina D n. 14 000 hum2 ja Majakkasairaala n. 42 000 hum2.

• Sairaalat: 
• 48 rakennusta, käsittäen mm VSSHP:n ja Turun kaupungin sairaalan 

rakennukset. Neliömäärältään ovat yhteensä 270 000 hum2.

• Sosiaalihuollon toimipisteet: 
• Suuntaa antava arvio sosiaalihuollon toimipisteiden edustavan tästä 

määrästä vuokratilat yhteensä – terveyskeskukset , mikä on siten jonkin verran 
alle 500 kpl ( = 670 -200) erilaista tilaa tai rakennusta ja ovat neliömäärältään 
n. 180 000 hum2 ( = 450 000-271 000hum2) .

• Paloasemat: 
• Palo- ja pelastustoimeen liittyviä tiloja ja rakennuksia on Varsinais-Suomessa 

126 kpl, ja ne ovat pinta-alaltaan yhteensä n. 70 000 hum2. 



Kohti Varsinais-Suomen 
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Hallinto & organisaatio
Uudistus etenee 

useassa vaiheessa



Suomessa on 21 hyvinvointialuetta

• Hyvinvointialueet ovat itsehallinnollisia alueita, jotka 
vastaavat sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen että 
pelastustoimen järjestämisestä.

• Rahoitus perustuu aluksi pääosin valtion rahoitukseen. 

• Hyvinvointialue on kunnista ja valtiosta erillinen 
julkisoikeudellinen yhteisö, jolla on alueellaan 
itsehallinto. 

• Hyvinvointialue tytäryhteisöineen muodostaa 
hyvinvointialuekonsernin.

• Uudistustyötä ohjaavat ministeriöt: STM, SM ja VM. 

• Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen 
järjestämisestä vastaavia hyvinvointialueita on yhteensä 
21. Lisäksi Helsingin kaupunki vastaa sosiaali- ja 
terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä 
alueellaan.



§

Hyvinvointialueen hallinto

• Hyvinvointialueista muodostetaan 
5 yhteistoiminta-aluetta. 

• Hyvinvointialueiden toimintaa, 
hallintoa ja taloutta koskevista 
asioista säädetään 
hyvinvointialuelaissa. 

• Hyvinvointialueen ylin päättävä 
toimielin on vaaleilla valittava 
valtuusto. 

• Aluevaltuusto, aluehallitus ja 
hyvinvointialuejohtaja johtavat 
hyvinvointialuetta 
kokonaisuutena ja sen asukkaiden 
etujen mukaisesti.

Hyvinvointialueen toimielimet

• Aluevaltuusto (Varsinais-Suomessa 79 edustajaa)

• Aluehallitus

• Tarkastuslautakunta

• Vaikuttamistoimielimet: 

• 1. nuorisovaltuusto; 

• 2. vanhusneuvosto;

• 3. vammaisneuvosto

• Mahdolliset muut

• Kansalliskielilautakunta

• Aluevaltuuston päätöksellä

• lautakuntia, liikelaitoksen johtokuntia sekä jaostoja 
hallitukseen, lautakuntiin, johtokuntiin



Aluevaltuusto päättää

Hyvinvointialue-
strategiasta

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



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 Varsinais-
Suomen 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. 
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Meistä tulee 
hyvinvointialueen 
työntekijöitä

Se että me voimme hyvin, on lähtökohta 
tulevan hyvinvointialueemme asiakkaille



Hyvinvointialueesta tulee 
kokonaan uusi, yhteinen työpaikka. 

• Sosiaali- ja terveydenhuollon & pelastustoimen 
henkilöstönä siirrymme hyvinvointialueen 
työntekijöiksi. 

• Meitä työskentelee uudella hyvinvointialueella vuoden 
2023 alusta yli 21 000 eri alojen ammattilaista.

• Hyvinvointi-alueesta tulee Varsinais-Suomen suurin 
työllistäjä. 

• Saamme ison työnantajan edut ja mahdollisuudet.

• Siirtyvä henkilöstö jakautuu seuraavasti (luvut suuntaa 
antavia):

• terveyspalvelujen (kunnat, kuntayhtymät ja 
sairaanhoitopiiri) henkilöstö n. 19 500-20 000

• sosiaalihuollon henkilöstö n. 2500-3000

• pelastustoimen henkilöstö n. 400

85 %

13 %
2 %

Hyvinvointialueelle

siirtyvä henkilöstö

Terveyspalvelujen henkilöstö (kunnat ja
VSSHP)

Sosiaalihuollon henkilöstö

Pelastustoimen henkilöstö



Hyvinvoiva henkilöstö on yksi 
hyvinvointialueen menestystekijöistä 

Källa: SHM, soteuudistus.fi

Henkilöstön asema uudistuksessa

Kuntien ja 
kuntayhtymien 
palveluksessa oleva
- Sosiaali- ja 

terveydenhuollon
henkilöstö

- Pelastustoimen 
henkilöstö

- Tukipalvelu-
henkilöstö (jos 
työstä ½ kohdistuu 
siirtyviin tehtäviin)

- Koulukuraattorit ja 
-psykologit

Liikkeen 
luovutus

Hyvinvointialue ja 
hyvinvointiyhtymät

Helsinki ja HUS Uudenmaan erillisratkaisun yhteydessä HUS-yhtymäksi muuttuvan HUS-
kuntayhtymän ja hyvinvointialueen tehtäviä hoitavan Helsingin kaupungin henkilöstön 
työnantaja ei muutu

Hyvinvointialueille 
siirtyvä henkilöstö

Kuntiin jäävä henkilöstö

Henkilöstömäärä 215 997 209 363

Kokoaikaisia 84,2 % 87,6 %

Osa-aikaisia 15,4 % 12,2 % 

Sivutoimisia 0,4 % 0,2 %

Henkilöstöstä naisia 84 % 76 %

Vakinaisia 77 % 77 %

Keski-ikä 44,8 46,5



Mistä saan lisätietoa?

• Omaa työtä koskevissa asioissa oma esihenkilö/lähijohtaja ja 
työyhteisö. 

• Hyvinvointialueen valmistelusta ja päätöksistä viestitään 
lähtökohtaisesti oman nykyisen työpaikan kanavissa.

• Henkilöstöviestintää teemme pääosin suomeksi, ja 
mahdollisuuksien mukaan ruotsiksi.

• Väliaikainen Vshyvinvointialue.fi-internetsivu

• Aluevaltuuston ja -hallituksen kokousmateriaalit

• Yleistä informaatiota hyvinvointialueesta ja tulevaisuuden sosiaali-
ja terveyskeskushankkeesta

• Tietoa henkilöstölle

• Uutiskirje Kohti Varsinais-Suomen hyvinvointialuetta ilmestyy 
n. kerran kuussa. Sen voi tilata em. nettisivuilta.

• Virtuaaliset keskustelutilaisuudet eri sidosryhmille on aloitettu 
talvella 2021-22. 

• Twitterissä Kohti Varsinais-Suomen hyvinvointialuetta  
tunnuksella @vssote. #hyvinvointialue



Kohti Varsinais-Suomen 

hyvinvointialuetta

Tillsammans gör vi detta möjligt!

Yhdessä teemme tämän
mahdolliseksi!





Hyvinvointialueen valmistelun 
organisoituminen


