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Hyvinvointi-

alue





• Kunnalla ja hyvinvointialueella on ensisijainen vastuu hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämisestä siltä osin, kun kytkeytyy muihin lakisääteisiin tehtäviin

• Strategisessa suunnittelussa asetettava tavoitteet ja määriteltävä toimenpiteet

• Arvioitava ennakkoon päätöstensä vaikutukset ihmisten hyvinvointiin ja terveyteen 

• Nimettävä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vastuutaho

• Seurattava asukkaiden elinoloja, hyvinvointia ja terveyttä sekä niihin vaikuttavia tekijöitä 
väestöryhmittäin ja raportoitava näistä

• Tehtävä laaja-alaista yhteistyötä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä ja tuettava 
toimintaa asiantuntemuksella 

• Edistettävä hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä tekevien järjestöjen 
toimintaedellytyksiä ja vaikutusmahdollisuuksia 

• Hyvinvointialue kutsuu koolle vähintään vuosittain alueen kunnat sekä muut 
hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä tekevät toimijat neuvottelemaan yhteisistä 
tavoitteista, toimenpiteistä, yhteistyöstä ja seurannasta

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on 

kunnan ja hyvinvointialueen tehtävä (6 § ja 7 §)



• Hyvinvointialueen asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on oikeus 

osallistua ja vaikuttaa hyvinvointialueen toimintaan. Aluevaltuuston on 

pidettävä huolta monipuolisista ja vaikuttavista osallistumisen ja 

vaikuttamisen mahdollisuuksista ja menetelmistä.

• Osallistumista ja vaikuttamista voidaan edistää erityisesti:
• 1) järjestämällä keskustelu- ja kuulemistilaisuuksia sekä asukasraateja;

• 2) selvittämällä asukkaiden ja hyvinvointialueella säännönmukaisesti tai pitempiaikaisesti asuvien tai 

oleskelevien palvelujen käyttäjien mielipiteitä ennen päätöksentekoa;

• 3) valitsemalla palvelujen käyttäjien edustajia hyvinvointialueen toimielimiin;

• 4) suunnittelemalla ja kehittämällä palveluja yhdessä palvelujen käyttäjien kanssa;

• 5) järjestämällä mahdollisuuksia osallistua hyvinvointialueen talouden suunnitteluun;

• 6) tukemalla asukkaiden sekä järjestöjen ja muiden yhteisöjen oma-aloitteista asioiden suunnittelua ja 

valmistelua.

Laki hyvinvointialueesta

– 29§ osallistumis- ja vaikutusmahdollisuudet



• Hyvinvointialue huolehtii asiakkaan palveluiden 

yhteensovittamisesta kokonaisuuksiksi

• Eri asiakasryhmissä sekä yksittäisillä asiakkaille

• Palvelut muodostavat tarpeenmukaisen ja keskenään yhteen 

sovitetun kokonaisuuden niitä käyttäville ja tarvitseville henkilöille

• Hyvinvointialue sovittaa yhteen sosiaali- ja terveydenhuollon 

palveluja kunnan ja valtion palvelujen kanssa sekä myös 

muiden toimijoiden, kuten järjestöjen, työterveyshuollon tai 

yksityisten palveluntuottajien palveluiden kanssa

10 § Asiakkaiden palveluiden yhteensovittaminen 





• Uudistuksen tavoitteena on luoda edellytykset kuntien, hyvinvointialueiden ja järjestöjen 

väliselle yhteistyölle ja järjestöjen vaikutusmahdollisuuksille

• Yhteistyö hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen suunnittelussa, toteutuksessa ja 

arvioinnissa 

• Järjestöjen avustukset, tilojen tarjoaminen, kuntalaisten ohjaus järjestöjen toimintaan jne.

• Järjestöillä rooli myös yksityisinä sote-palveluntuottajina

• Uudistus luo mahdollisuuden tehostaa kuntien, hyvinvointialueiden ja järjestöjen 

yhteistyötä ja yhteistyörakenteita

• Uudistus näyttäytyy järjestöille eri tavalla eri alueilla (esim. alueen rakenne, vrt. monta järjestäjää 

alueella tai yksi järjestäjä)

• Myös järjestöt ovat organisoituneet ja toimivat hyvin eri tavoilla

• Osa tulevista hyvinvointialueista on jo perustanut esimerkiksi järjestöneuvottelukuntia järjestöjen 

toimintaedellytysten ja yhteistyön edistämiseksi 

Sote-uudistuksen vaikutukset järjestöihin
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Sote-uudistuksen aikataulu 2020–2022

2020 2021 2022 2023

HE-luonnos

lausunnoilla

15.6.–25.9.2020

HE

eduskuntaan

12/2020

Lakien 

voimaan 

tulo

Väliaikais-

hallinto 

Aluevaalit

alkuvuosi 

2022

Alue-

valtuustojen

toimikausi

alkaa 3/2022

Hyvinvointi-

alueille 

siirtyvät 

tehtävät

1.1.2023

HE-valmistelu
Lausunto-

kierros

Eduskunta-

käsittely
Väliaikaishallinto

Aluevaltuusto

HUS-yhtymä

Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelman kehittämishankkeet 2020–2022

Rakenneuudistusta koskevat kehittämishankkeet 2020–2021

Muut kehittämishankkeet 2020–2022

Sote-100

Avustuspäätökset 6/2020 –



Kiitos!


