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Hyvinvointialueuudistuksen 

tavoitteet

• Kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja.

• Turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat 
sosiaali- ja terveydenhuollon sekä 
pelastustoimen palvelut kaikille Suomessa.

• Parantaa palveluiden saatavuutta ja 
saavutettavuutta erityisesti perustasolla.

• Turvata ammattitaitoisen työvoiman saanti.

• Vastata yhteiskunnan muutosten 
mukanaan tuomiin haasteisiin.

• Hillitä kustannusten kasvua.

• Parantaa turvallisuutta.





1. Sote-uudistus, sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisen 
uudistaminen, jossa tehtävien järjestämisvastuu siirtyy kunnilta ja 
kuntayhtymiltä hyvinvointialueille.

2. Sairaanhoitopiirit ja erityishuoltopiirit lakkautuvat, omaisuus ja vastuu 
siirtyvät hyvinvointialueelle. 

3. Heinola ja Sysmä osaksi Päijät-Hämeen hyvinvointialuetta. 

4. Pukkila ja Myrskylä siirtyvät Itä-Uudenmaan hyvinvointialueelle.

5. Opiskeluhuollon kuraattori- ja psykologipalvelut siirtyvät hyvinvointialueiden 
vastuulle.

6. Tarvetekijöihin perustuva rahoitus valtiolta, hyvinvointialue päättää 
kohdentamisesta.

Hyvinvointialueet 1.1.2023 



Päijät-Hämeen hyvinvointialue

Palvelee yli

200 000 asukasta

Työllistää

noin 8000 työntekijää

Oma budjetti, 

rahoitus suurelta 

osin valtiolta

Ylimmässä johdossa 

vaaleilla valittu 

aluevaltuusto

Vastaa alueen sote- ja 

pelastuspalveluiden 

järjestämisestä
Yhdistää alueen 

nykyiset sote- ja 

pelastuspalvelut 

yhdeksi 

kokonaisuudeksi

Asukasosallisuus 

aluevaalien ja 

osallisuustoiminnan 

kautta

Järjestämisvastuu siirtyy 

1.1.2023



2021 2022 2023

Hyvinvointialueen valmistelun eteneminen

Vapaaehtoisen 

valmistelun 

työryhmien 

käynnistäminen

Työryhmien 

valmistelutyö 1.3.2022 

Aluevaltuuston 

toimikausi alkaa

1.1.2023

Järjestämisvastuu siirtyy 

hyvinvointialueelle

1.9.2021 

Väliaikaishallinto 

aloittaa

Vapaaehtoinen alueellinen valmistelu > 

06/2021

VATE-asettaminen

7/2021–3/2022

Aluevaltuustot

3/2022–

VATE-

valmistelu

Sujuva 

siltaus

VATEen

Aluevaltuustot &

hyvinvointialueen toiminta

”Viestikapulan 

siirto” VATElta

eteenpäin

Kuntavaalit



• Vaikuttamistoimielimet ovat yksi tapa hyvinvointialueen asukkaille osallistua ja vaikuttaa 
hyvinvointialueen toimintaan. 

• Asiasta säädetään hyvinvointialuelain (611/2021) 32 §:ssä. 

• Lain mukaan aluehallituksen on asetettava ikääntyneen väestön osallistumis- ja 
vaikuttamismahdollisuuksien turvaamiseksi hyvinvointialueen vanhusneuvosto ja huolehtia näiden 
toimintaedellytyksistä.

• Vaikuttamistoimielinten jäsenet valitaan hyvinvointialueen kunnissa toimivien vastaavien 
vaikuttamistoimielinten jäsenistä siten, että kustakin vaikuttamistoimielimestä valitaan vähintään 
yksi edustaja. Lisäksi vaikuttamistoimielimiin voidaan valita muita henkilöitä. 

• Vaikuttamistoimielimille tulee antaa mahdollisuus vaikuttaa hyvinvointialueen toiminnan 
suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan asioissa, joilla on tai joilla 
vaikuttamistoimielin arvioi olevan merkitystä lasten ja nuorten, ikääntyneen väestön tai vammaisten 
henkilöiden ja heidän tarvitsemiensa palveluiden kannalta, ja vaikuttamistoimielimet tulee ottaa 
mukaan osallistumisen ja kuulemisen kehittämiseen hyvinvointialueella.

Hyvinvointialueuudistus ja vaikuttamistoimielimet
Laki hyvinvointialueesta 32 §



• Yhtymän hallituksen 14.2.2022 kokouksessa asetettiin yhtymän alueelliset neuvostot.

• Yhtymän alueelliset vanhus- ja vammaisneuvostot keskittyvät toimintasäännön valmisteluun. 
Myös kuntien nuorisovaltuustojen edustajat ja jatkavat omissa työpajoissaan asian valmistelua.

• Alueelliset neuvostot tulevat kunnallisten neuvostojen rinnalle ja tarkoitus pohtia myös sitä, 
miten yhteistyö kunnallisten neuvostojen kanssa rakentuu. Toimintasääntöön kirjataan myös 
yhteistyön linjaukset.

• Toimintasääntö tulee voimaan sen jälkeen, kun nimetty vanhusneuvosto on toimintasäännöt 
käsitellyt ja aluehallitus on asian hyväksynyt.

• Toimintasääntö tarkoitus saada valmiiksi 30.9.2022 mennessä. 

Päijät-Soten vaikuttamistoimielinten tilanne 

kevät 2022




