Aluevaalit ja hyvinvointialueen
hallinto

Hyvinvointialueen hallinto
• Hyvinvointialueet ovat julkisoikeudellisia yhteisöjä, joilla on alueellaan itsehallinto.
• Aluevaltuusto, aluehallitus ja hyvinvointialuejohtaja johtavat hyvinvointialuetta
kokonaisuutena ja sen asukkaiden etujen mukaisesti.
• Hyvinvointialueen ylin päättävä toimielin on vaaleilla valittava aluevaltuusto.
• Valtuusto päättää tarkemman organisaatiorakenteen.
• Muut lakisääteiset toimielimet ovat aluehallitus, tarkastuslautakunta sekä
kansalliskielilautakunta ja saamen kielen lautakunta.
• Laissa hyvinvointialueesta säädetään hyvinvointialueiden hallinnon ja talouden hoidosta ja
tarkastuksesta sekä asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamiskeinoista.
• Sääntely on pitkälti yhdenmukainen kuntalain kanssa. Poikkeuksia mm. rajattu yleinen
toimivalta, investointiohjaus, lainanottovaltuusmenettely, toimitila- ja kiinteistöhallinnon
osaamiskeskus ja valtiontalouden tarkastusviraston tarkastusoikeus.

Aluevaltuusto
• Hyvinvointialueella on aluevaltuusto, joka vastaa
hyvinvointialueen toiminnasta ja taloudesta sekä käyttää
hyvinvointialueen päätösvaltaa.
• Aluevaltuusto on hyvinvointialueen korkein päättävä elin.
• Yksittäisillä edustajilla on mahdollisuus saada haluamiaan
asioitaan vireille.
• Valtuusto päätöksillään joko hyväksyy tai hylkää aluehallituksen
esitykset.

Aluevaltuuston tehtävät
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Aluevaltuuston tehtävänä on mm. päättää: hyvinvointialuestrategiasta
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

Aluehallitus ja tarkastuslautakunta
• Aluehallitus johtaa hyvinvointialueen toimintaa, hallintoa ja taloutta.
• Kaksikielisillä hyvinvointialueilla (Itä-Uusimaa, Länsi-Uusimaa,
Keski-Pohjanmaa, Kymenlaakso, Pohjanmaa, Vantaa-Kerava,
Varsinais-Suomi + Helsinki) tulee olla myös kansalliskielilautakunta.
• Lautakunnan jäseniksi valitaan hyvinvointialueen
kielivähemmistöön kuuluvia henkilöitä.
• Lapin hyvinvointialueella tulee olla saamen kielen lautakunta,
jonka jäseniksi valitaan saamenkielisiä henkilöitä.
• Muut toimielimet ovat hyvinvointialueen päätettävissä.
• Aluehallituksen sekä tarkastuslautakunnan ja muiden lautakuntien
jäsenet valitaan aluevaltuuston kokouksessa eli aluehallituksen
jäsenet valitsee aluevaltuusto.

Aluehallituksen tehtävät
• Aluehallituksen tulee:
vastata hyvinvointialueen hallinnosta ja taloudenhoidosta
vastata aluevaltuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta
• Valvoa hyvinvointialueen etua ja, jollei hallintosäännössä toisin määrätä, edustaa
hyvinvointialuetta ja käyttää sen puhevaltaa
• Edustaa hyvinvointialuetta työnantajana ja vastata hyvinvointialueen henkilöstöpolitiikasta
• Vastata hyvinvointialueen toiminnan yhteensovittamisesta
• Vastata hyvinvointialuekonsernin omistajaohjauksesta sekä hyvinvointialueen
järjestämisvastuulle kuuluvien palvelujen muiden tuottajien ohjauksesta ja valvonnasta
• Huolehtia hyvinvointialueen sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä
• Huolehtia hyvinvointialueen sisäisen tarkastuksen järjestämisestä.
• Järjestää hyvinvointialueen riippumaton sisäinen tarkastus.

Hyvinvointialuejohtaja
• Hyvinvointialuejohtaja johtaa aluehallituksen alaisena
hyvinvointialueen hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa.
• Hyvinvointialuejohtajan valitsee aluevaltuusto.
• Hyvinvointialuejohtaja voidaan valita joko toistaiseksi tai
määräajaksi ja hän on virkasuhteessa hyvinvointialueeseen.
• Jos hyvinvointialuejohtajan johtajanvaalissa kukaan ei ole saanut yli
puolta annetuista äänistä, toimitetaan uusi vaali kahden eniten ääniä
saaneen välillä. Tässä vaalissa eniten ääniä saanut tulee valituksi.
• Hyvinvointialueen ja hyvinvointialuejohtajan on tehtävä
johtajasopimus, jossa sovitaan hyvinvointialueen johtamisen
edellytyksistä.

Hyvinvointialueen vaikuttamistoimielimet
• Aluevaltuuston on pidettävä huolta monipuolisista ja vaikuttavista osallistumisen ja
vaikuttamisen mahdollisuuksista ja menetelmistä.
• Hyvinvointialueelle asetetaan nuorisovaltuusto tai vastaava nuorten vaikuttajaryhmä
vanhusneuvosto
vammaisneuvosto

• Aluehallituksen on huolehdittava vaikuttamistoimielinten toimintaedellytyksistä
• Mahdollisuus vaikuttaa hyvinvointialueen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun,
toteuttamiseen ja seurantaan, joilla on tai joilla vaikuttamistoimielin arvioi olevan
merkitystä palveluiden kannalta
• Vaikuttamistoimielimet tulee ottaa mukaan osallistumisen ja kuulemisen
kehittämiseen hyvinvointialueella

Asukkaiden osallistumis- ja vaikutusmahdollisuudet
• Asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on oikeus osallistua ja vaikuttaa hyvinvointialueen
toimintaan.
Osallistumista ja vaikuttamista voidaan edistää:
• järjestämällä keskustelu- ja kuulemistilaisuuksia sekä asukasraateja
• selvittämällä asukkaiden ja hyvinvointialueen palvelujen käyttäjien mielipiteitä ennen
päätöksentekoa
• valitsemalla palvelujen käyttäjien edustajia hyvinvointialueen toimielimiin
kehittämällä palveluja yhdessä palvelujen käyttäjien kanssa
• järjestämällä mahdollisuuksia osallistua hyvinvointialueen talouden suunnitteluun
• tukemalla asukkaiden sekä järjestöjen ja muiden yhteisöjen oma-aloitteista asioiden
suunnittelua ja valmistelua.
• Asukkaita on kuultava keskeisesti heidän elämäänsä ja arkiympäristöönsä
vaikuttavissa
päätöksissä.

Aluevaalit
• Hyvinvointialueen ylintä päätösvaltaa käyttää aluevaltuusto, jonka
jäsenet ja varajäsenet valitaan aluevaaleilla.
• Aluevaltuuston toimikausi on neljä vuotta ja se alkaa vaalivuoden
kesäkuun alusta (2025 eteenpäin) Tammikuun 2022 vaalien jälkeen
aluevaltuustot kokoontuvat maaliskuussa.
Aluevaalit toimitetaan välittöminä, salaisina ja
suhteellisina. Kaikilla äänioikeutetuilla on yhtäläinen äänioikeus.
• Hyvinvointialue muodostaa yhden vaalipiirin, eikä hyvinvointialuetta
jaeta sisäisiin vaalipiireihin.
• Helsingin kaupunki ei ole hyvinvointialue eikä kuulu mihinkään
hyvinvointialueeseen eikä siellä siten toimiteta aluevaaleja.

Aluevaalien aikataulut
• Ensimmäisten aluevaalien vaalipäivä on sunnuntai 23.1.2022. Tämän mukaisesti
vaalien muut tärkeät ajankohdat ovat seuraavat:
• vaalirahoituslain mukainen kampanja-aika alkaa: 23.7.2021
• aluevaltuuston koon määräävä hyvinvointialueen asukasluku: 31.8.2021
• äänioikeusrekisterin tietojen poimintapäivä (millä hyvinvointialueella kukin on äänioikeutettu):
3.12.2021
• ehdokashakemusten jättäminen aluevaalilautakunnalle: viimeistään 14.12.2021 ennen klo 16
• aluevaalilautakunnat vahvistavat ehdokasasettelun (ml. ehdokasnumerot): 23.12.2021
• äänioikeusrekisteri lainvoimainen: 11.1.2022
• kotiäänestykseen ilmoittautuminen päättyy: 11.1.2022 klo 16
• ennakkoäänestys kotimaassa: 12.–18.1.2022
• ennakkoäänestys ulkomailla: 12.–15.1.2022
• aluevaalilautakunnat vahvistavat aluevaalien tulokset: 26.1.2022
• valtuustot aloittavat työnsä: 1.3.2022.
• Aluevaalit toimitetaan samanaikaisesti kuntavaalien kanssa vuodesta 2025
• alkaen.

Äänioikeus
• Hyvinvointialueiden täysi-ikäisillä asukkailla on äänioikeus
hyvinvointialueella toimitettavissa aluevaaleissa, jossa valitaan
valtuutetut ja varavaltuutetut hyvinvointialueen ylimpään
päätöksentekoelimeen, aluevaltuustoon.

• Äänioikeuden lisäksi hyvinvointialueen asukkailla on
äänestysoikeus hyvinvointialueen kansanäänestyksissä.
• Hyvinvointialueen kaikenikäiset asukkaat ja palveluiden käyttäjät
voivat tehdä myös suoraan aloitteita hyvinvointialueen toimintaa
koskevista asioista.

Vaalikelpoisuus

• Vaalikelpoinen eli kelpoinen ehdokkaaksi aluevaaleissa on henkilö,
• 1. joka on kyseisen hyvinvointialueen asukas (jonka kotikunta kuuluu kyseiseen
hyvinvointialueeseen)
• 2. jolla on jollakin hyvinvointialueella äänioikeus aluevaaleissa ja
• 3. jota ei ole julistettu vajaavaltaiseksi.

• Vaalikelpoinen aluevaltuustoon ei ole:
• 1. valtion virkamies, joka hoitaa välittömästi hyvinvointialuetta koskevia
valvontatehtäviä
• 2. hyvinvointialueen palveluksessa oleva henkilö, joka toimii aluehallituksen tai
lautakunnan tehtäväalueen tai hyvinvointialueen liikelaitoksen johtavassa tehtävässä
tai sellaiseen rinnastettavassa vastuullisessa tehtävässä;
• 3. hyvinvointialueen määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa oleva
henkilö, joka asemaltaan voidaan rinnastaa 2 kohdassa tarkoitettuun hyvinvointialueen
palveluksessa olevaan henkilöön;
• 4. hyvinvointiyhtymän jäsenenä olevan hyvinvointialueen aluevaltuuston osalta
hyvinvointiyhtymän palveluksessa oleva henkilö, joka asemaltaan voidaan rinnastaa 2
kohdassa tarkoitettuun hyvinvointialueen palveluksessa olevaan henkilöön.

Valtuutettujen lukumäärä
• Valtuutettujen lukumäärästä päättää aluevaltuusto.
• Valtuutettuja valitaan pariton lukumäärä hyvinvointialueen
asukasluvun perusteella seuraavasti:
• Asukasluku
Valtuutettuja vähintään
enintään 200 000
59
200 001—400 000
69
400 001—600 000
79
yli 600 000
89

Luottamushenkilöt
• Hyvinvointialueen luottamushenkilöitä ovat valtuutetut ja varavaltuutetut,
hyvinvointialueen (tai hyvinvointiyhtymän) toimielimiin valitut jäsenet ja muut
hyvinvointialueen luottamustoimiin valitut henkilöt.
• Tehtävänsä perusteella hyvinvointialueen toimielimen jäseneksi valittu
hyvinvointialueen viranhaltija tai työntekijä ei ole hyvinvointialueen luottamushenkilö.
• Luottamushenkilön tulee edistää hyvinvointialueen ja sen asukkaiden etua sekä
toimia luottamustehtävässään arvokkaasti tehtävän edellyttämällä tavalla.
• Hyvinvointialueen luottamushenkilöllä on oikeus saada vapaata työstään
hyvinvointialueen toimielimen kokoukseen osallistumista varten. Työnantajalle tulee
ilmoittaa tarvittavasta vapaasta viimeistään 14 päivää ennen kokouspäivää.
• Luottamushenkilölle maksetaan kokouspalkkiota, korvausta ansionmenetyksestä ja
kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu (esim. lastenhoidon
järjestäminen) sekä matkakustannusten korvausta ja päivärahaa.

Kokouskäytännöt
• Aluevaltuusto kokoontuu päättäminään aikoina, ja silloin kun aluevaltuuston puheenjohtaja
katsoo sen tarpeelliseksi. Aluevaltuuston kutsuu koolle puheenjohtaja.
• Puheenjohtaja johtaa asioiden käsittelyä ja pitää huolta järjestyksestä.
• Jos joku käytöksellään häiritsee kokouksen kulkua, puheenjohtajan tulee kehottaa häntä
käyttäytymään asianmukaisesti tai tarvittaessa poistumaan. Jos syntyy epäjärjestys,
puheenjohtajan on keskeytettävä tai lopetettava kokous.
• Toimielimen jäsenellä on puheoikeus käsiteltävänä olevassa asiassa. Jäsenen on puheessaan
pysyttävä asiassa. Jos puhuja poikkeaa asiasta, puheenjohtajan on kehotettava häntä
palaamaan asiaan. Jos puhuja ei noudata kehotusta, puheenjohtaja voi kieltää häntä jatkamasta
puhetta. Jos puhuja ilmeisen tarpeettomasti pitkittää puhettaan, puheenjohtaja voi asiasta
huomautettuaan kieltää häntä jatkamasta puhettaan.
• Aluevaltuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä. Muu
toimielin kuin aluevaltuusto on päätösvaltainen, kun yli puolet jäsenistä on läsnä. Toimielimen
päätöksistä pidetään pöytäkirjaa. Jos asiasta ollaan yksimielisiä, puheenjohtaja toteaa
päätöksen. Muussa tapauksessa puheenjohtaja toteaa ehdotukset, joita ei kannatuksen
puuttuessa oteta äänestettäviksi, ja ehdotukset, joista äänestetään. Äänestys toimitetaan
avoimesti. Kannanoton voi ilmaista äänestämällä ”jaa” tai ”ei”. Päätökseksi tulee ehdotus, joka
on saanut eniten ääniä, tai äänten mennessä tasan ehdotus, jota puheenjohtaja on äänestänyt.

Sähköinen päätöksentekomenettely
• Kokouksia voidaan järjestää varsinaisesti paikan päällä tai sähköisessä
toimintaympäristössä. Sähköisessä kokouksessa hyvinvointialueen tulee huolehtia
tietoturvallisuudesta, ja siitä, etteivät salassa pidettävät tiedot ole ulkopuolisen
saatavissa.
• Aluevaltuuston kokoukset ovat julkisia, jollei kokouksessa käsitellä sellaista asiaa, joka
olisi lailla säädetty salassa pidettäväksi. Muiden toimielinten kokoukset ovat julkisia
vain, jos toimielin niin päättää. Yleisöllä tulee olla mahdollisuus seurata julkisia kokouksia.
• Aluevaltuuston ja muiden toimielinten julkisia kokouksia lukuun ottamatta toimielimen
päätöksenteko voi tapahtua suljetussa sähköisessä päätöksentekomenettelyssä.
• Käsiteltävät asiat tulee yksilöidä kokouskutsussa ja mainita, mihin mennessä asia
voidaan käsitellä sähköisessä päätöksentekomenettelyssä.
• Asia on käsitelty, kun kaikki toimielimen jäsenet ovat ilmaisseet kantansa asiaan ja
käsittelyn määräaika on päättynyt. Asia siirtyy kokouksen käsiteltäväksi, jos yksikin
jäsen sitä vaatii tai on jättänyt kantansa ilmaisematta. Sähköisessä
päätöksentekomenettelyssä tehtyjä päätöksiä koskeva pöytäkirja voidaan tarkastaa
ennen kokousta.

Toimiva rakenne turvaa palvelut kaikille
• Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen rakenteet
uudistetaan, jotta voidaan taata yhdenvertainen palvelujen
saatavuus kaikkialla Suomessa.
• Suomen väestö ikääntyy nopeasti ja tarvitsee aiempaa
enemmän palveluita. Syntyvyyden lasku vähentää työikäisten
määrää ja verotuloja.
• Rakenne on uudistettava, jotta voidaan hillitä kustannusten
kasvua ja varmistaa yhdenvertaiset sosiaali- ja terveyspalvelut
tuleville sukupolville.

SoTe-uudistuksen tavoitteet
• kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja
• turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali- ja
terveyspalvelut kaikille suomalaisille
• painopiste erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon –
”kivijalka kuntoon” – ihminen keskiöön – päästä varpaisiin
• Hoitotakuu 7 päivää – jonot pois myös
perusterveydenhuollossa, jolloin tarve
erikoissairaanhoitoonkin voi jatkossa pienentyä
• parantaa palveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta
erityisesti perustasolla
• turvata ammattitaitoisen työvoiman saanti
• vastata yhteiskunnallisten muutosten mukanaan tuomiin
haasteisiin
• hillitä kustannusten kasvua
• parantaa turvallisuutta

Sote ja Pela

Pelastustoimen uudistuksen tavoitteena on, että ihmisten ja
yhteisöjen sekä koko yhteiskunnan turvallisuus paranee.

Sote-uudistuksen painopisteet
Hyvinvointialue
Sama toimija vastaa siitä, että saat
tarvitsemasi sosiaali- ja
terveyspalvelut.

Ihmislähtöiset palvelut
Palveluja kehitetään niin, että pääset
yhdellä yhteydenotolla oikeaan
palveluun.
Sote-keskus
Osallisuus

Päätöksenteko säilyy lähelläsi.
Palveluja uudistetaan yhteistyössä
asukkaiden kanssa.

Hyvinvointialueen järjestämisvastuu
• Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen tehtävien järjestämisvastuu siirtyy
kunnilta ja kuntayhtymiltä hyvinvointialueille
• Sairaanhoitopiirit ja erityishuoltopiirit (myös Kårkulla) puretaan
• Opiskeluhuollon kuraattori- ja psykologipalvelut siirtyvät hyvinvointialueiden
järjestämisvastuulle
• Ympäristöterveydenhuollon järjestämisvastuu jää kunnille, mutta niillä alueilla,
joilla on siirretty/siirretään ympäristönterveydenhuollon tehtävät osaksi sotea on
mahdollisuus jatkaa toimintaa hyvinvointialueiden kanssa tehtävän sopimuksen
perusteella
• Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on hyvinvointialueiden lisäksi myös
kuntien tehtävänä
• Sote-järjestämislakia sovelletaan myös Helsingin kaupunkiin sekä tietyiltä osin
HUSyhtymään
• Järjestämislaeissa säädetään rakenteista ja järjestämisvastuusta, sisältölaeissa
palveluista

Hyvinvointialueiden järjestämisvastuu
• Hyvinvointialueelta ei edellytetä ylikapasiteetin ylläpitoa oman
palvelutuotannon osalta.
• Häiriö- ja poikkeustilanteissa palvelut on turvattava oman tuotannon,
varautumissuunnitelmien sekä muiden hyvinvointialueiden ja
palveluntuottajien kanssa tehtävän yhteistyön avulla.
• Hyvinvointialue voi järjestää ja tuottaa palveluja toisen
hyvinvointialueen alueella vain, jos se toimii yhteistyössä tai toiminnassa kyseisen hyvinvointialueen kanssa.
• Hyvinvointialueen yhtiöt rinnastuvat sote-järjestämislaissa yksityisiin
palveluntuottajiin tuottaessaan hyvinvointialueelle palveluja.
• Hallituksen linjaus ja eduskunnan lausuma: julkisomisteisten yhtiöiden
asema selvitetään

Ostopalvelut ja vuokratyövoiman käyttö
• Monituottajuus on edelleen mahdollista lainsäädännön reunaehdot huomioiden.
• Yksityisiltä palveluntuottajilta voidaan hankkia kaikkia palveluja, joiden hankkimista ei ole
erikseen laissa kielletty.
• Palveluseteliä voidaan käyttää. Palvelusetelilaki on tarkoitus uudistaa erikseen.
• Hyvinvointialueen palveluissa voidaan käyttää yksityiseltä palveluntuottajalta hankittua
työvoimaa tai vuokratyövoimaa.
• Myös ympärivuorokautisessa päivystyksessä voidaan käyttää hankittua tai vuokrattua
työvoimaa täydentävästi. Laajempi käyttö sallittua tilapäisesti tai henkilöstön
saatavuusongelmissa.
• Ostopalveluna annettavassa perusterveydenhuollossa ja sen yhteydessä toteutettavissa
erikoissairaanhoidon palveluissa voidaan tehdä hoidon tarpeen arviointia ja hoitoratkaisuja.
• Työvoimaksi hankittu/vuokrattu lääkäri tai hammaslääkäri voi edellä todetun lisäksi tehdä hoidon
tarpeen arvioinnin ja hoitoratkaisuja myös ympärivuorokautisessa päivystyksessä sekä
hoidettaessa erikoissairaanhoitoon otettua potilasta.
• Lähetteen erikoissairaanhoitoon voi edelleen laatia jokainen lääkäri tai hammaslääkäri.
• Lähetteen saaneen potilaan erikoissairaanhoitoon ottamisesta päättää pääsääntöisesti
virkasuhteessa oleva lääkäri/hammaslääkäri.
• Työvoimaksi hankittu/vuokrattu lääkäri tai hammaslääkäri voi päättää potilaan ottamisesta
erikoissairaanhoitoon, jos kyse hoidon kiireellisyydestä tai hoidon saatavuuden
turvaamisesta.

Yksityistä palveluntuottajaa koskevat vaatimukset
Yksityistä palveluntuottajaa koskevat vaatimukset ja hankintamenettely
• Palvelujen hankintamenettelyyn sovelletaan hankintalakia, jota järjestämislaki täydentää.
• Yksityistä palveluntuottajaa koskevat vaatimukset suhteutetaan hyvinvointialueen
hankkimien palvelujen sisältöön ja laajuuteen.
• Yksityisen palveluntuottajan mahdollisen aikaisemman toiminnan asiakas- tai
potilasturvallisuuspuutteet ja varallisuusperusteiset vaatimukset huomioidaan vain
viimeiseltä kolmelta vuodelta.

Yksityisen palveluntuottajan alihankinta
• Tarkennettu missä määrin alihankinta on sallittua sekä mitä palveluja voidaan hankkia
alihankintana
• Perustuslaki asettaa reunaehdot alihankinnalle (julkisen hallintotehtävän edelleen siirto l. subdelegointi)
• kuoriorganisaatiot eivät sallittuja, vaan yksityisellä palveluntuottajalla on oltava omaa
osaamista ja riittävät toimintaedellytykset
• alihankintojen edelleen ketjutus ei ole sallittua
• Hyvinvointialue valvoo yksityistä palveluntuottajaa ja tämän alihankkijaa, yksityinen
palveluntuottaja valvoo myös alihankkijoitaan

Hankintasopimuksien mitättömyys ja
irtisanomismahdollisuus
• Jaetaan sopimukset kahteen kategoriaan: mitättömät ostopalvelusopimukset/-ehdot ja
irtisanomisuhan alaiset ostopalvelusopimukset
• Ulkoistamissopimusten mitättömyys koskisi sopimuksia/ehtoja, joissa sovittu
• ostopalvelujen ulkopuolelle nimenomaisesti laissa säädetyistä tehtävistä mm. julkisen vallan
käyttö, sosiaalipäivystys
• järjestämisvastuun toteuttamisesta siten, että on ilmeistä, ettei hyvinvointialue tosiasiallisesti
vastaa palvelujen järjestämisestä.

• Irtisanomis- ja uudelleen neuvottelumahdollisuus koskisi sopimuksia, joissa sovittu
• järjestämisvastuuseen kuuluvista asioista vastoin lakia muutoin kuin ilmeisesti tai jotka eivät
turvaa hyvinvointialueelle riittävää omaa palvelutuotantoa
• hyvinvointialueella harkintamahdollisuus kokonaisarvion perusteella
• irtisanomisessa noudatettava suhteellisuus- ja yhdenvertaisuusperiaatetta

• Pidennetään sopimuksien soveltamismahdollisuuksia kolmeen vuoteen ja mahdollistetaan
hyvinvointialueen pidentää aikaa irtisanottavien sopimuksien osalta kahdella vuodella, jos
palvelujen saatavuus vaarantuisi.
• Neuvotteluvelvollisuus ja velvollisuus todeta mitättömyys tai päättää irtisanomisesta.
• Muutoksenhaku hallintoriita-asiana.

Strateginen valtion ohjaus
• Valtion ohjaus on strategisen tason ohjausta, joka keskittyy
hyvinvointialueen järjestämistehtäviin.
• Ohjauksella ei puututa yksityiskohtaisesti tai velvoittavasti
hyvinvointialueen tehtäviin ja palvelutuotantoon.
• Ohjaus koostuu mm. hyvinvointialueen vuotuisista
ohjausneuvotteluista, YTA-alueen yhteistyösopimuksesta ja
investointien ohjausmenettelystä.
Hyvinvointialueen ohjausneuvottelut
• Ministeriöiden ja hyvinvointialueen välisten neuvottelujen luonnetta ja sisältöä on
täsmennetty.
• Neuvottelut keskittyvät hyvinvointialueen järjestämistehtäviin.
• Ministeriöt voivat antaa hyvinvointialueille toimenpidesuosituksia.

Yhteistoiminta-alueen (YTA) yhteistyösopimus
• Hyvinvointialueiden yhteistyösopimuksen sisältöä on täsmennetty.
• Valtioneuvosto voi päättää sopimuksesta ja sen sisällöstä, jos hyvinvointialueet eivät
pääse siitä sopimukseen tai sopimus ei sisällöltään turvaa hyvinvointialueen
lakisääteisten sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävien toteutumista tai
kustannusvaikuttavuutta.

Hyvinvointialueiden rahoitus
• Hyvinvointialueiden pysyvä siirtymätasaus muuttuu symmetrisestä +/- 150 €/as.
epäsymmetriseen -100/+200 €/as. Valtio rahoittaa muutoksen.
• Kaksikielisyyden painoarvo sote-rahoituksen määräytymiskriteereissä nousee
0,35 % -> 0,5 %.
• Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kerroin (nk. hyte-kerroin) tulee 1 %
painolla mukaan rahoituskriteereihin vuodesta 2023, aluksi €/as. Vuodesta
2026 eteenpäin hyte-rahoitus määräytyy hyvinvointialueiden laskennallisten
hyte-kertoimien mukaisesti.
• Vieraskielisyyskerroin muuttuu niin, että vieraskielisten lukumäärän kasvu
nostaa maakuntien kokonaisrahoitusta (perushinta x vieraskielisten määrä)
• Koko maan tasolla rahoitusta korotetaan vuoteen 2029 asti sosiaalimenojen
analyysimallin (nk. some-malli) mukaisella palvelutarpeen kasvuarviolla
korotettuna 0,2 %-yksiköllä. Vuodesta 2029 eteenpäin rahoitusta korotetaan
some-mallin mukaisella ennusteella.

Kielellisiin oikeuksiin liittyvät muutokset
• Saamenkielen lautakunnan kokoonpanoa on muutettu
• Saamelaiskäräjillä ja Kolttien kyläkokouksella on yhteensä oikeus nimetä vähintään
40 % jäsenistä. Kolttien kyläkokouksella on yksi edustaja.

• Kaksikielisten hyvinvointialueiden yhteistyösopimuksen koordinaatiosta
vastaa Varsinais-Suomen hyvinvointialue ja ruotsinkielisten palvelujen
kehittämisen tuesta Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue.
• Kansalliskielilautakunnan ja saamen kielen lautakunnan
puheenjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus aluehallituksen
kokouksissa.

Lisäksi on lisätty tai tarkennettu
• Toimijoiden roolia hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä
• Järjestöjen asemaa ja tukimahdollisuuksien huomiointia
• Monen maakunnan alueella toimivien erityishuoltopiirien (Vaalijala, Eskoo,
Eteva) toiminnan jakamisesta toimintojen sijaintialueiden hyvinvointialueille
sekä asukkaiden palvelujen turvaamisesta muutoksesta huolimatta
• Oppilashuollon lähipalvelut varmistetaan lainsäädännössä.
• Vuotta 2023 koskeva kunnallisveron vähennys on 13,26 prosenttiyksikköä
aiemman 12,63 prosenttiyksikön sijasta.

Pöytäkirjamerkinnät
• Hallitus sitoutuu verotusta ja rahoitusta koskevan lainsäädännön valmistumiseen
hallituskauden aikana sekä sen voimaantuloon viimeistään 2026.
• Asiaa tarkastellaan kehysriihessä 2022

• Perusterveydenhuollon hoitotakuu toteutetaan osana tuottavuuskokonaisuutta ja
EU:n elpymisrahaa. Maakunnille luodaan insentiivi toteuttaa hoitotakuuta, johon on
hyviä malleja ja käytäntöjä jo olemassa.
• Palveluseteleiden käytöstä säädetään osana hoitotakuulainsäädäntöä.

• Hallitus tekee kokonaistarkastelun kuntien rahoitusjärjestelmästä ja sitä kehitetään
siten, että kuntatalouden kestävyyttä ja vakautta mm. kasvavien kuntien
investointikyky turvataan.
• THL:n sote-palvelutarvekerrointa kehitetään ottamaan paremmin huomioon
olosuhdetekijät, kuten palkka- ja kiinteistökulut sekä segregaatio ja asunnottomuus
• Työ tehdään ennen vuotta 2023
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Pelastustoimen
uudistuksen tavoitteet
• Ihmisten ja yhteisöjen sekä koko yhteiskunnan turvallisuus paranee
• Vahvistetaan pelastustoimen järjestelmän kykyä toimia tehokkaasti
valtakunnallisesti, alueellisesti ja paikallisesti
• Kehitetään pelastustoimen palvelujen yhdenvertaisuutta ja laatua sekä
tehostetaan toiminnan kustannusvaikuttavuutta
• Parannetaan pelastustoimen palvelujen yhdenmukaisuutta
vahvistamalla valtakunnallista johtamista ja ohjausta
• Mahdollistetaan valtakunnallisesti yhtenäisen järjestelmän toiminta
häiriötilanteissa, suuronnettomuuksissa ja poikkeusoloissa
• Varmistetaan pelastustoimen palvelut harva-alueilla ja voimakkaasti
kasvavissa keskuksissa
• Varmistetaan, että hyvinvointialueiden pelastuslaitoksilla on
mahdollisuus tuottaa ensihoitopalveluja koko maassa
• Pelastustoimen johtaminen, ohjaus ja valvonta perustuvat
systemaattiseen tutkimus-, kehittämis- ja arviointitoimintaan

Pelastustoimen suurimmat muutokset
• Pelastustoimen osalta järjestämisvastuu siirtyy hyvinvointialueille
ja siirrytään valtion talousarviorahoituksen piiriin
• Uudellamaalla ja Pohjanmaalla toteutetaan aluemuutoksia
• Pelastustoimen palveluita parannetaan tehostamalla kansallista
strategista ohjausta
• Palvelujärjestelmän yhtenäisyyttä parannetaan
yhdenmukaistamalla palveluita

Pelastustoimen rahoituksen kriteerit
• Pelastustoimen riskikertoimien tekijät ja niiden painokertoimet
otetaan uudelleen tarkasteluun
• Lisäksi pelastustoimen tarveperusteena olevaa pelastustoimen
riskiarviointimallia kehitetään pitkällä aikavälillä yhdessä alueen
pelastustoimien kanssa

