
Työkalupakki 
meille,

muutosten 
tekijöille



Teemme yhdessä historiaa…
Sotea on valmisteltu tavalla tai toisella ja useamman vuosikymmenen 
ajan. Vuonna 2006 käynnistyi kunta- ja palvelurakenneuudistus nk. 
Paras-hanke. Sen jälkeen jokainen hallitus on omalta osaltaan yrittänyt 
synnyttää sote-ratkaisun. 
Kuusi kuntaa teki oman ratkaisunsa vuonna 2018 perustamalla 
vapaaehtoisen sote-kuntayhtymän, Keusoten. Onneksi teki, sillä nyt 
olemme edelläkävijä Uudenmaalla.  
Tämä ”vihkonen” mahdollistaa pääsyn yhteisen tiedon äärelle ja lisäksi 
teemme yhdessä muutosmatkan Keski-Uudenmaan hyvinvointialueeksi. 
Työkalupakki edistää sujuvaa siirtymää kuntayhtymästä 
hyvinvointialueeksi ja matkaan osallistuu meidän lisäksemme osaajia 
kunnista, Etevasta ja Ridiksestä.  
Hyvää yhteistä matkaa meille kaikille!
Monica Hostio, henkilöstöjohtaja



7.3. Sujuva siirtymä, ihminen edellä
Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen valmistelu

25.3. Herätys! Orientoituminen muutosjohtamiseen
Muutosjohtaminen ja esihenkilön rooli muutoksessa

29.4. Muutosreppu
Millainen muutoksen kohtaaja ja johtaja minä olen?

20.5. Tilaa tunteille
Tunteet muutosten pyörteissä

26.8. Kaikki mukaan!
Työkaluja ja vinkkejä osallistamiseen

30.9. Keskeneräisiä ja erilaisia
Erilaisten ihmisten erilaiset tavat kohdata muutos

28.10. Kaikki mukana?
Hallinnan tunteen vahvistaminen

25.11. Vahvista yhteistä kulttuuria
Inspiroiva ja kaikkien yhteinen työkulttuuri

16.12. Tervetuloa hyvinvointialueelle!
Valmiina uuteen



Sujuva siirtymä, 
ihminen edellä
Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen 
valmistelu



Hyvinvointialueen 
valtakunnallinen valmistelu

Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman mukaan toteutettava sosiaali-
ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistus on yksi Suomen historian 
merkittävimmistä hallinnollisista uudistuksista. Hyvinvointialueen 
valmistelulla tarkoitetaan näiden uudistusten valmistelua.

1.1.2023 vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen 
järjestämisestä siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä hyvinvointialueille (pl. 
Helsingin kaupunki). Lisäksi HUS-yhtymällä on erikseen säädetty 
järjestämisvastuu erikoissairaanhoitoon liittyvistä tehtävistä omalla 
alueellaan.



Uudistuksissa on kyse sekä palvelujen rakenteellisesta että sisällöllisestä 
uudistamisesta. Valtakunnallisena tavoitteena on

• turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveydenhuollon sekä 
pelastustoimen palvelut hyvinvointialueella asuville,

• parantaa palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta,

• kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja,

• turvata ammattitaitoisen työvoiman saanti,

• vastata ikääntymisen ja syntyvyyden laskun aiheuttamiin haasteisiin ja

• hillitä kustannusten kasvua.



Hyvinvointialueen valmistelu 
Keski-Uudellamaalla

• Keski-Uudenmaan 
hyvinvointialue vastaa 
maantieteellisesti 
nykyisen sote-
kuntayhtymän aluetta. 
Siihen kuuluvat Hyvinkää, 
Järvenpää, Mäntsälä, 
Nurmijärvi, Pornainen ja 
Tuusula.

• Keusotessa valmistelua 
johti Väliaikainen 
valmistelutoimielin 
(VATE) aluevaltuuston 
toimikauden alkuun asti.

• 1.3.2022 alkaen 
hyvinvointialueen ylintä 
päätösvaltaa käyttää 
aluevaltuusto.

https://www.keusote.fi/etusivu/tietoa-meista/hyvinvointialue/valiaikainen-hallinto/
http://www.keusote.fi/aluevaltuusto


Palvelut nykyisissä organisaatioissa Palvelut HVA:lla

2021 20232022
Väliaikaishallinto (VATE) Aluevaltuusto

Henkilöstö siirtyy 
hyvinvointialueelle 

1.1.2023



Keski-
Uudenmaan 

hyvinvointialue 
1.1.2023

Sosiaali- ja 
terveydenhuollon 

palvelut

Pelastustoimi

Päihdehuollon 
palvelut

Kehitysvammaisten 
palvelut

Oppilas- ja 
opiskelijahuolto

Keski-Uudenmaan
sote -kuntayhtymä

Kunnat

Keski-Uudenmaan 
pelastuslaitos

Pelastuspalvelujen järjestämisvastuu 
siirtyy hyvinvointialueille. 
Pelastustoimen suunnitellaan 
toimivan Keski-Uudenmaan ja 
Vantaan ja Keravan 
hyvinvointialueiden yhteisenä. 
Aluevaltuustot päättävät asiasta 
keväällä 2022.

Ridasjärven 
päihdehoitokeskus

Eteva kuntayhtymä

Erikoissairaanhoito

Erikoissairaanhoidon ensisijainen järjestämisvastuu, 
lukuun ottamatta HUS-yhtymän lakisääteisiä tehtäviä, 
siirtyy hyvinvointialueelle. HUS-yhtymä säilyy omana 
organisaationaan. 

Vantaan ja 
Keravan 

hyvinvointialue



• Kuntien ja kuntayhtymien sote-
huollon sekä pelastustoimen 
henkilöstö siirtyy uudistuksen 
yhteydessä hyvinvointialueiden 
palvelukseen. 

• Myös tukipalvelutehtävissä olevaa 
henkilöstöä siirtyy 
hyvinvointialueelle.

• Lisäksi opiskeluhuollon kuraattorit 
ja koulupsykologit siirtyvät 
hyvinvointialueelle.

• Siirtyminen toteutetaan 
liikkeenluovutuksena. 

• Henkilöstö siirtyy ns. vanhoina 
työntekijöinä ja säilyttää 
siirtymähetkellä voimassa olevat 
työ- tai virkasuhteeseen liittyvät 
oikeutensa ja velvollisuutensa.



Lisätietoa 
hyvinvointialueen 
valmistelusta



Lisätietoa Keski-Uudenmaan 
hyvinvointialueesta

• Hyvinvointialueen valmistelua käsittelevä verkkosivu: 
www.keusote.fi/hyvinvointialue

• Keusoten some-kanavat:
• Facebook
• Twitter
• Instagram

http://www.keusote.fi/hyvinvointialue
http://www.facebook.com/keusote
http://www.twitter.com/KU_sote
http://www.instagram.com/keusote


Lisätietoa sote-uudistuksesta ja 
pelastustoimen uudistuksesta

• Soteuudistus.fi
• Valtioneuvoston verkkosivu sosiaali- ja terveydenhuollon 

ja pelastustoimen uudistuksesta
• Pelastustoimen uudistus

• Sisäministeriön verkkosivu pelastustoimen uudistuksesta

http://www.soteuudistus.fi/
https://intermin.fi/pelastustoimenuudistus


Uutiskirjeitä

• Sote-uudistuksen uutiskirje
• Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän uutiskirje

https://soteuudistus.fi/uutiskirjeen-tilaus
https://uutiskirje.keusote.fi/


Yhteystietoja



Hyvinvointialueen 
valmistelu

Henkilöstön siirtyminen 
hyvinvointialueelle

Muutoksen
johtaminen

Pirjo Laitinen-Parkkonen
kuntayhtymän johtaja ja 
väliaikainen hyvinvointialuejohtaja
040 182 5797
pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Monica Hostio
henkilöstöjohtaja
050 497 2852
monica.hostio@keusote.fi

Laura Elo
erityisasiantuntija, 
henkilöstöpalvelut
050 497 7110
laura.m.elo@keusote.fi

mailto:Pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi
mailto:Monica.hostio@keusote.fi
mailto:laura.m.elo@keusote.fi
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