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

Varsinais-Suomen hyvinvointialue aloittaa 1.1.2023



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

Pelastuspalvelut on yhä rinnakkainen 
sosiaali- ja terveyspalveluiden kanssa.

Pelastuspalveluiden tavoitteet:
Vahvistaa järjestelmän kykyä toimia tehokkaasti. 
Parantaa pelastustoimen yhdenmukaisuutta ja laatua 
sekä tehostaa toiminnan kustannusvaikuttavuutta.
Mahdollistaa yhtenäinen toiminta häiriötilanteissa, 
suuronnettomuuksissa ja poikkeusoloissa. 
Osallistua ensihoitopalvelujen tuottamiseen 



Miten tavoitteissa 
onnistutaan?

Suunnittelemmeko 
tulevaisuuden palvelut pitäen 
kansalaisen keskiössä?

Tiedämmekö me, mitä 
alueemme väestö toivoisi 
uudistuksen tuovan 
mukanaan?

Osaammeko pitää 
henkilöstöstä hyvää huolta 
osaavan palvelun 
tuottamiseksi? 

Alueen toiminnan muotoutuminen on tärkeää ja sitä voidaan hahmotella monin eri tavoin, mutta… 



Kohti Varsinais-Suomen 

hyvinvointialuett
a

Hyvinvointialue 
rakennetaan meitä 
varsinaissuomalaisia varten

Mistä asiakas löytää tärkeät 
palvelut jatkossa?



Palvelut löytyvät samoista tutuista 
paikoista kuin aiemminkin
• Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastuspalvelujen 

järjestämisvastuu siirtyy kunnilta hyvinvointialueen 
vastuulle 1.1.2023 alkaen. 

• Käytännössä kuntalaiset löytävät tutut palvelunsa 
vuoden 2023 alusta aivan samoista paikoista kuin 
aiemminkin. 

• Mitään päätöksiä palvelupisteiden sijainnista ei vielä ole 
tehty.

• Muutos vie pitkään, ja mahdolliset uudet käyntiosoitteet 
tai yhteystiedot tulevat voimaan vasta kuukausien tai 
vuosien päästä. 

• Mahdollisista muutoksista viestitään aikanaan laajasti. 



Joten: mikä muuttuu ja miten? 

• Organisaatio ja sen toimintaa ohjaava strategia ovat yhteiset
• Organisaation tarkoitus on yhteinen 

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

• Organisaatioraja ei tarkoita enää esim. rekisterien, käytäntöjen ym. rajoja

• Näkyvyys toistemme työhön paranee

• Asiakas- ja potilastieto saa ja sen pitää liikkua niille, jotka asiakasta- ja 
potilasta hoitavat

• Käytännöistä saa ja niistä pitää sopia yhdessä 

• Nykyisistä vastapelureista tulee työkavereita



Mikä ei muutu?

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

• Mitä lähempänä asiakaspintaa, sitä vähemmän muutos näkyy.



Miten tämä kaikki näkyy asiakkaille

• 1.1.2023 oma terveysasema, neuvola, 
hoitopaikka ja asiointipiste on 
todennäköisesti sama kuin tähän astikin 
• Jossain aikaikkunassa tiimiin voi tulla muutoksia: 

• Enemmän moniammatillisuutta 

• Nimetty omatyöntekijä (jos sellaista ei jo ole)

• Ilta- ja viikonloppuvastaanotot? 
• Ei välttämättä aivan lähietäisyydellä, mutta jossain 

hyvinvointialueella

• Ei välttämättä heti 1.1.2023, mutta jossain 
tavoiteaikataulussa



Miten tämä kaikki näkyy asiakkaille

• Puhelinnumerot? Todennäköisesti muuttuvat. 

• Sähköpostiosoitteet? Muuttuvat varmasti. 

• Toimipisteet? Mahdolliset muutokset hitaita.

• Tiedottaminen ja viestintä muutoksista aloitettava pian

• Ei ole pelkästään valmisteluorganisaation asia, vaan jokaisen 
organisaation ja jokaisen työntekijän

• Joten pysytään linjoilla! 



Tulevaisuuden 
sotekeskuksissa
haluamme panostaa 
palvelukokonaisuuksiin ihmislähtöisesti

Varsinais-Suomen hyvinvointialue aloittaa 1.1.2023



Kehitämme samanaikaisesti monia eri palveluita 

Edistämme hyvinvointia ja terveyttä

Kehitämme hoidon saatavuutta

Lasten, nuorten ja 
perheiden palvelut

Ikäihmisten 
palvelut

Kehitämme 
sosiaalipalveluja

Mielenterveys- ja 
päihdetyö

Digitaalisilla 
palveluilla 
haluamme 
helpottaa 
asiointia



Kiitos!


