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• Sääntely pohjautuu pitkälti kuntalain normeihin

• Julkisoikeudellinen yhteisö, jolla alueellaan itsehallinto

• Laissa säädetyt tehtävät

• Voi ottaa hoitaakseen lakisääteisiä tehtäviä tukevia tehtäviä

• Eivät saa vaarantaa lakisääteisten tehtävien hoitamista

• Myös vähäriskistä liiketoimintaa, joka tukee lakisääteisiä tehtäviä

• Voi hoitaa sellaisia kuntien tehtäviä, joita ei ole erikseen laissa 

säädetty kunnan tehtäväksi

• Tulee sopia kaikkien alueen kuntien kanssa, tulee liittyä tehtäväalaan ja tulee 

saada täysi rahoitus kunnilta

Yleistä hyvinvointialueesta
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Suomen perustuslain 19 §:n mukaan 

julkisen vallan on turvattava siten kuin lailla 

tarkemmin säädetään, jokaiselle riittävät 

sosiaali- ja terveyspalvelut.

Järjestämisvastuu
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• Hyvinvointialue vastaa laissa säädettyjen tehtävien hoitamisesta, asukkaiden 

oikeuksien toteutumisesta ja palvelukokonaisuuksien yhteensovittamisesta

• Vastuu

• Yhdenvertaisesta saatavuudesta

• Tarpeen, määrän ja laadun määrittelemisestä

• Tuottamistavan valinnasta

• Tuottamisen ohjauksesta ja valvonnasta

• Viranomaiselle kuuluvan toimivallan käyttämisestä

• Voi hoitaa itse tai siirtää järjestämisvastuun toiselle hyvinvointialueelle

• Vastuu rahoituksesta säilyy vaikka järjestämisvastuu siirretään

Järjestämisvastuu 
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• Oltava riittävä osaaminen, toimintakyky ja valmius vastata palvelujen 

saatavuudesta kaikissa tilanteissa

• Oltava palveluksessa riittävä ammattihenkilöstö ja muu henkilöstö

• Oltava hallinnassa asianmukaiset toimitilat ja toimintavälineet ja muut 

toimintaedellytykset

• Oltava riittävä oma palvelutuotanto

• Palveluja voidaan koota suurempiin kokonaisuuksiin yhden tai useamman 

hyvinvointialueen järjestettäväksi

• Vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen yhteensovittamisesta 

kokonaisuuksiksi

Järjestämisvastuu  
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• Hyvinvointialue voi tuottaa palvelut

• Itse

• Yhteistoiminnassa muiden hyvinvointialueiden kanssa

• Hankkimalla ne sopimukseen perustuen muilta palvelujen tuottajilta

• Palvelusetelin käytöstä säädetään erikseen

• Julkinen hallintotehtävä voidaan antaa muulle kuin viranomaiselle vain, jos siitä 

lailla erikseen säädetään

• Tulee varmistaa, että palveluntuottajalla on riittävät ammatilliset, toiminnalliset ja 

taloudelliset edellytykset huolehtia palvelujen tuottamisesta

Palvelujen tuottaminen
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• VM seuraa yleisesti toimintaa ja taloutta

• Rahoituksen riittävyyttä arvioidaan osana julkisen talouden suunnitelmaa, ohjaa ministeriöitä

• Hyvinvointialuetalouden ja –hallinnon neuvottelukunta, VN asettaa

• Hyvinvointialueen ja kuntien neuvottelu vähintään valtuustokausittain

• Hyvinvointialueen laadittava investointisuunnitelma (1+4 vuotta) vuosittain kalenterivuoden 

loppuun mennessä

• Hyvinvointialueen lainanottovaltuus 

• VN päättää valtuudesta ottaa pitkäaikaista lainaa investointien rahoittamiseksi

• VN voi päättää omavelkaisen valtiontakauksen myöntämisestä

• Toimitila- ja kiinteistöhallinnon osaamiskeskus

• Hyvinvointialueiden omistama, valtio voi olla osakkaana

• Ylläpitää tilatietojärjestelmää

Suhde valtioon ja kuntiin
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• STM vastaa yleisestä ohjauksesta, suunnittelusta, kehittämisestä ja valvonnasta

• Pelastustoimen osalta vastuuministeriönä SM, vastaavat ohjausrakenteet kuin sosiaali-

ja terveydenhuollossa

• VN vahvistaa joka neljäs vuosi valtakunnalliset strategiset tavoitteet yhdenvertaisen, 

laadukkaan ja kustannusvaikuttavan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiselle

• STM:n yhteydessä toimii sosiaali- ja terveydenhuollon neuvottelukunta

• STM:n vuosittainen neuvottelu hyvinvointialueen kanssa, VM osallistuu

• Seurataan ja arvioidaan järjestämisvastuun toteutumista

• Neuvottelusta laaditaan asiakirja

• Investointisuunnitelman laatiminen ja hyväksymismenettely

Ohjaus, suunnittelu ja kehittäminen
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• Hyvinvointialueen arviointimenettelyn käynnistäminen

• Kyky järjestää palveluita on ilmeisesti vaarantunut muutoin kuin tilapäisesti

• STM/SM voi tehdä aloitteen lisärahoituksen myöntämiseksi hyvinvointialueelle

• Perusoikeuksiin liittyvien palvelujen vaarantuminen

• Hyvinvointialueen laadittava vuosittain selvitys pelastustoimen ja sosiaali- ja 

terveydenhuollon ja talouden tilasta

• THL laatii vuosittain sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevan asiantuntija-

arvion valtakunnallisesti, yhteistyöalueittain ja hyvinvointialueittain, pelastustoimen 

osalta AVI

• Hyvinvointialue vastaa alueellaan koulutus-, tutkimus-, kehittämis- ja 

innovaatiotoiminnasta

Ohjaus, suunnittelu ja kehittäminen 
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• Keskussairaala aloitti toimintansa 1976

• Hallintomallina keskussairaalan kuntainliitto

• Erikoissairaanhoidon järjestämisvastuu

• Perustettiin vapaaehtoisesti sairaanhoitopiirin 

kuntayhtymä vuoden 1986 alusta lukien

• Yhdistettiin keskussairaalapiirin, mielisairaanhuoltopiirin ja tuberkuloosipiirin toiminnot

• Erikoissairaanhoitolaki, jolla perustettiin sairaanhoitopiirit koko maahan, 

tuli voimaan1.1.1991

• Erikoissairaanhoidon järjestämisvastuu

• Mahdollisti erikoislääkärijohtoisen toiminnan kunnissa (Lahti ja Heinola)

Miten tähän on tultu Päijät-Hämeessä
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Tarina jatkuu 2000-luvulla

• Alueellinen pelastustoimi 2004 alkaen (P-H Liiton liikelaitos)

• Vuoden 2007 alussa aloitti Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä 

• Erikoissairaanhoidon lisäksi järjestämisvastuu kahdeksan kunnan perustason sosiaali-

ja terveyspalveluista (Peruspalvelukeskus Aava)

• Ympäristöterveydenhuollon palvelut

• Peruspalvelukeskus Oiva (isäntäkuntana Hollola)

• Viiden kunnan sote-peruspalvelut

• Laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta (Paras-laki), voimaan 2/2007

• Perusterveydenhuollon palvelut vähintään noin 20.000 asukkaan väestöpohjalla
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• Ensihoidon järjestämisvastuu sairaanhoitopiireille (terveydenhuoltolaki) 

vuoden 2013 alusta lukien

• Laboratorioliikelaitoksen perustaminen 2013

• Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän perustaminen vuoden 2017 

alusta lukien

• Lahden kaupungin sote-palvelujen järjestämisvastuun siirto

Ja edelleen 2010-luvulla
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Oma budjetti, rahoitus 

suurelta osin valtiolta

Ylimmässä johdossa vaaleilla 

valittu aluevaltuusto

Yhdistää alueen nykyiset sote- ja 

pelastustoimen palvelut yhdeksi 

kokonaisuudeksi

Vastaa alueen sote- ja pelastustoimen 

palveluiden järjestämisestä

Järjestämisvastuu 

siirtyy 1.1.2023

Asukasosallisuus aluevaalien 

ja osallisuustoiminnankautta

Työllistää noin 

8 000 työntekijää

Palvelee yli

200 000 asukasta

Päijät-Hämeen hyvinvointialue
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• Päijät-Hämeessä rakenteita ja toimintaa on pystytty uudistamaan 

vapaaehtoisuuden pohjalta

• Ajoittain muutoksen nopeus ja puuttuva lainsäädäntö on aiheuttanut 

isojakin ongelmia 

• Toteutetut muutokset antavat merkittävän etulyöntiaseman 

hyvinvointialueen käynnistämiseen ja sen toiminnan kehittämiseen

• Rohkeus uudistua tulisi olla tärkeä arvo myös hyvinvointialueen 

toiminnassa

Lopuksi



Kiitos

Veli Penttilä12.2.2022


