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Muutos on matka

Joka kuljetaan yhdessä ja jossa pitää
olla välietappeja



Kohti Varsinais-Suomen 

hyvinvointialuett
a

Henkilöstöorganisaatiomme 
rakentuu pala palalta
Organisaatiorakenteesta on tulossa kuusiportainen

1. HVA yhteensä

2. Tulosalue 

3. Tulosryhmä 

4. Palvelualue 

5. Palveluyksikkö 

6. Kustannuspaikka



Tulosaluejohto

Hyvinvointialuejohtaja

Konsernipalvelut
TYKS/

Sairaalapalvelut
Sote-palvelut Ikääntyneiden 

palvelut
Pelastuspalvelut

Järjestämisen
palvelut



Sote-palvelut
Tuotantojohtaja

Sote-keskuspalvelut 

Sote-keskus 1 Sote-keskus 5

Sote-keskus 2 Sote-keskus 6

Sote-keskus 3 Sote-keskus 7

Sote-keskus 4 Sote-keskus 8

Yliopistollinen sote-
keskus

Integraatio ja 
erityisosaamistiimit, 
ulkomaalaispalvelut

Opetusterveysasema

Opetushammashoitola

Keskitetty 
etäpalvelutuotanto

Sosiaalipalvelut

Alueelliset 
sosiaalipalvelut

Palvelukeskus 1 Palvelukeskus 5

Palvelukeskus 2 Palvelukeskus 6

Palvelukeskus 3 Palvelukeskus 7

Palvelukeskus 4 Palvelukeskus 8

Sosiaali- ja 
kriisipäivystys

Sijaishuoltoyksiköt, 
perhehoito

Perheoikeudellinen 
yksikkö

Vammaispalvelujen 
vaativat palvelut

Palveluohjaus Tulosalueen tukipalvelut



Sote-keskuspalvelujen sisältö

Sote-keskus

Lääkäri- ja 
hoitajavastaanotot

Perhekeskus (sis. 
neuvolapalvelut, 

oppilashuolto, 
perheneuvola, 

psykologipalvelut)  

Ikäkeskus 
(muistihoitajat, 

ikäneuvola, 
avokuntoutus)

Päihde- ja 
mielenterveyspalvelut

Suun terveydenhuolto

Lääkinnällinen 
kuntoutus



Alueelliset 
sosiaalipalvelut

Lastensuojelun 
palvelut

Lastensuojelun sosiaalityön 
palvelut

Jälkihuolto

Lapsiperheiden sosiaalityö

Työikäisten palvelut

Aikuissosiaalityö- ja ohjaus

Kuntouttava 
työtoiminta

Päihde- ja 
mielenterveyspalvelut

Vammaispalvelut

Sosiaalityön- ja ohjauksen 
palvelut

Työ- ja päivätoiminta

Asumispalvelut

Arjen tuen palvelut

Alueellisten sosiaalipalvelujen sisältö



Tuotantojohtaja, Tyks

Tyks Akuutti

Ensihoito

Päivystys

Potilaskuljetukset

Tyks Somatiikka

Sydänkeskus TULES

Neurokeskus TOTEK

Medisiininen 
Lasten, nuorten ja 

naisten klinikka

Operatiivinen toiminta 
ja syöpäkeskus

Vatsaelinkirurgia ja 
urologia

Infektiotorjunta 
(asiantuntijapalvelut)

Tyks Psykiatria Tyks yleislääketiede, 
geriatria ja kuntoutus

Geriatria (GAK, 
muistisairauskeskus 

ym)

Osastot

Palliatiivinen  hoito

Kotisairaala 

Kuntoutus

Terapiapalvelut

Asiantuntijapalvelut

Tyks Kuvantaminen ja 
laboratoriopalvelu

Kuvantamiskeskus

Tyks Laboratoriot

Tyks Lääkehuolto

Tukipalvelut Palveluohjaus
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Ikääntyneiden palvelut
Tuotantojohtaja

Kotona asumista 
tukevat palvelut

Paveluyksikkö 1 Palveluyksikkö 5

Palveluyksikkö 2 Palveluyksikkö 6

Palveluyksikkö 3 Palveluyksikkö 7

Palveluyksikkö 4 Palveluyksikkö 8

Ikääntyneiden 
asumispalvelut

Ympärivuorokautinen 
palveluasuminen

Tilapäinen 
ympärivuorokautinen 

palveluasuminen 
Yhteisöllinen 
asuminen ja 
perhehoito 

Laitoshoito

Resurssipooli

Gerontologinen 
sosiaalityö

Palveluohjaus- ja 
ostopalveluyksikkö

Tulosalueen 
tukipalvelut



K
o

to
n

a 
as

u
m

is
ta

 t
u

ke
va

t 
p

al
ve

lu
t

Kotona asumista tukevat 
palvelut

Kotihoito

Resurssipooli 

Omaishoitoa tukevat palvelut

Toimintakykyä ylläpitävä 
toiminta

Keskitetty etäpalvelu



Pelastuspalvelut

Pelastusjohtaja

Operatiivinen 
toiminta

Pelastuspalvelut

Ensihoitopalvelut

Riskienhallinta

Onnettomuuksien 
ehkäisy

Siviilivalmius

Tilanne- ja 
johtokeskus

Tilannekeskus-
toiminta

Komentotoimisto

Tulosalueen 
hallintopalvelut ja 

palveluohjaus

Toimisto- ja 
hallinnon 

tukipalvelut



Järjestämisen palvelut

Integraatiojohtaja

Tietojohtamisen palvelut

- Kokonaisarkkitehtuuri ja 
tietoarkkitehtuuri

- Tiedolla johtamisen määrittely ja 
prosessin koordinointi sekä sisäinen 

asiantuntijatyö

- Tiedonhallinnan prosessin 
omistajuus ja koordinointi

- Tietotuotteiden kehittäminen ja 
ylläpito

- Paikkatietopohjaiset ja muut 
analyysit

Hyvinvoinnin ja terveyden 
edistäminen

- Osallisuus

-Asiakaskokemus

- Järjestöyhteistyö

- Järjestöavustukset

- Hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämiseen liittyvä kuntayhteistyö

Laadun, tutkimuksen- ja 
kehittämisen palvelut

Tutkimuspalvelut

- Neuvonta ja ohjaus

- Tutkimus- ja tietolupaprosessi

Laadun ja kehittämisen palvelut

- Laatujohtaminen; prosessi, kirjaaminen

- asiakas- ja potilasturvallisuus

- Palvelutuotannon valvonnan määrittely ja 
toteutus sekä sopimusseuranta tuotannon tukena

- Tuotannon kehittämishankkeiden tuki

- hankekoordinaatio

- Vasso

- Lääketieteellinen johtaminen

- Hoitotieteellinen johtaminen

- Sosiaalityön johtaminen

Koulutuksen koordinaatio

Strateginen suunnittelu ja 
integraatio

- Strategiatyön valmistelu, ohjaus, seuranta

-Toiminnan ja talouden seurannan prosessi

- Asiakas- palveluohjauksen periaatteet

- Organisaatioturvallisuus ja riskienhallinnan 
periaatteet

-Asiakassegmenttikohtaisen integraation 
varmistaminen

- Palvelutuotannon markkinaseuranta ja 
kumppanuudet

- Yhteistyöalue- ja kaksikielisten alueiden 
koordinaatio



Konsernipalvelut

Konsernipalvelujohtaja

Kiinteistö- ja 
tukipalvelut

IT-palvelut TalouspalvelutHallintopalvelut HR-palvelut Viestintäpalvelut



Kohti Varsinais-Suomen 

hyvinvointialuett
a

Miten muutos meihin 
vaikuttaa? 
Miten itse voin olla vaikuttamassa? 







Seuraavat vaiheet valmistelussa

• Hallitus käsittelee henkilöstöorganisaatiota huhtikuussa

• Tavoitteena on, että aluevaltuusto hyväksyy tulosalueet 
hallintosäännössä 27.4.2022 

• Siirrytään päivittämään hallintosääntöä ja organisaatiota edelleen 
tarkemmalle tasolle

• 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 



Mistä löydämme itsemme?

• Mitä lähempänä asiakasrajapintaa työskentelemme, sitä 
todennäköisemmin työnantajan vaihtuminen ei oleellisesti vaikuta 
työhömme
• Hallinnon järjestelmien muutos on oleellisin muutos ja koskee niitä henkilöitä, 

jotka työssään osallistuvat mm laskujen käsittelyyn, hankintaprosessiin, 
päätösten valmisteluun
• Tähän on syksyllä tulossa koulutuksia

• Näissä tehtävissä on todennäköistä, että esihenkilökään ei tule vaihtumaan

• Keskijohdon ja johdon osalta muutoksiin tulee varautua
• Ylimmän johdon paikat tulevat sisäisesti haettavaksi

• Keskijohdon osalta pyrimme arvioimaan onko haulle tarvetta, kunhan saamme 
organisaatiorakenteen vahvistettua



Miten ajatella tulevasta?

• Muistamme, että olemme olemassa asiakkaita varten, osalla ne ovat 
asukkaita ja osalla sisäisiä asiakkaita

• Vuoden vaihteessa jatkamme omaa työtämme, emmekä jätä tekemättä 
mitään ellei tule selkeästi uusi toimintatapaan liittyviä ohjeita

• Siedämme sitä, että saamme vastauksia hitaasti

• Kerromme valmistelijoille, kun havaitsemme, että joku asia on 
mahdollisesti jäänyt huomioimatta

Toimintatapojen yhdenmukaistamiseen päästään aidosti vasta vuoden 
2023 aikana, kun toimimme yhden johdon alla ja siten organisaatioon 
tulee varmasti vielä muutoksia. 



Mistä lisätietoa?

Oman yksikön kokouksissa on 
hyvä mahdollisuus keskustella 
muutoksesta. 

Tutustu avoimeen 
verkkosivuun
Vshyvinvointialue.fi

 Uutisia henkilöstölle

 Usein kysyttyä –osio 
(täydennetään vuoden kuluessa) 

Kiitos ja voimia muutosten 
keskellä!



Kiitos!


