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Hyvinvointialueen johtamisjärjestelmä 

• Hyvinvointialueen johtaminen perustuu hyvinvointialuestrategiaan, taloussuunnitelmaan, talousarvioon sekä muihin 

aluevaltuuston päätöksiin.

• Aluevaltuusto vastaa hyvinvointialueen toiminnasta ja taloudesta, käyttää hyvinvointialueen päätösvaltaa ja siirtää 

toimivaltaansa hallintosäännön määräyksillä.

• Aluehallitus vastaa aluevaltuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.

• Aluehallitus johtaa hyvinvointialueen toimintaa, hallintoa ja taloutta. Aluehallitus vastaa hyvinvointialueen toiminnan 

yhteensovittamisesta ja omistajaohjauksesta sekä hyvinvointialueen henkilöstöpolitiikasta ja huolehtii hyvinvointialueen 

sisäisestä valvonnasta, riskienhallinnan ja sopimushallinnan järjestämisestä. Aluehallitus vastaa myös sisäisen 

tarkastuksen järjestämisestä.

• Hyvinvointialueen toiminta johdetaan aluevaltuuston hyväksymän hyvinvointialuestrategian mukaisesti kokonaisuutena.

• Hyvinvointialuejohtaja johtaa aluehallituksen alaisena hyvinvointialueen hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa. 

Hyvinvointialuejohtaja vastaa asioiden valmistelusta aluehallituksen käsiteltäväksi.

• Aluevaltuusto voi päättää luottamustoimen hoitamisesta päätoimisesti tai osa-aikaisesti. 

Päijät-Hämeen hyvinvointialueen Hallintosäännön 2 §
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Organisaation makrorakenne
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Toimiala 5
(Pelastustoimi)

Toimiala 2
(Terveys- ja 
sairaanhoito)

Toimiala 3
(Perhe- ja 
sosiaali)

Toimiala 4
(Ikääntyneet ja 

kuntoutus)

Hyvinvointialuejohtaja

Toimiala 1
(Tukipalvelut)

Aluevaltuusto

Tarkastuslautakunta

Oman tuotannon ja muualta hankittujen palveluiden rooli on rinnasteisessa 
asemassa (pl. viranomaistehtävät ja muut lainsäädännön asettamat vaatimukset)

Aluehallitus

Turvallisuus-
lautakunta3

Yhdyspinta-
neuvottelukunta1

Yksilöasioiden 
jaosto
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• Strategia sis. Sote-

palvelustrategia

• hallintosääntö (sis. 

toimialajako)

• konserniohje

• talousarvio (tilinpäätös)

• johtajasopimus

• ohjelmat (mm. 

henkilöstöohjelma)

• toimintasääntö 

(hallintosääntöön 

perustuva tarkempi 

ohje, jossa mm. 

tulosaluejaon kuvaus)

• käsikirjat (mm. 

henkilöstökäsikirja)

• johtamisjärjestelmän 

kuvaus (sis. 

Toimintaohje)

Päätettäviä asiakirjoja

13

13

x Jäsenten lukumäärä

20 7

Asiakas-
lautakunta4

13

HYTE-
lautakunta2

13

69
Aluevaalilautakunta

(Alkaen 2025 vaaleista)
5

11

Johtajan 
esikunta

Liikelaitos 
(Verso)

Liikelaitoksen 
johtokunta

11

1 Neuvottelukunnalla tarkoitetaan hallituksen asettamaa 

yhdyspintatoimielintä, johon hyvinvointialue, alueen kunnat, maakuntaliitto ja 

kansalaisjärjestöt nimeävät jäseniä.
2 HYTE-lautakunta = Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta
3 Turvallisuuslautakunta = Turvallisuuden ja varautumisen lautakunta
4 Asiakaslautakunta = Asiakas- ja osallisuuslautakunta 

Konsernirakenteesta on toteutettu erillinen kuvaus osassa II kohdassa 1.2.4
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Johtamisjärjestelmä-asiakirjojen päätösvastuita

Asiakirjan nimi Päätösvastuu

Strategia Aluevaltuusto

Sote-palvelustrategia (sisältyy edelliseen) Aluevaltuusto

Hallintosääntö (ml. entistä pelastustoimen johtosääntöä vastaava asiakirja) Aluevaltuusto

Konserniohje Aluevaltuusto

Talousarvio, taloussuunnitelma, tilinpäätös, investointisuunnitelma Aluevaltuusto

Pelastustoimen palvelutasopäätös Aluevaltuusto

Johtajasopimus Aluehallitus

Investointiohjelma Aluehallitus

Henkilöstöohjelma Aluehallitus

Toimitilaohjelma Aluehallitus

Dataohjelma ja digiohjelma Aluehallitus

Monituottajuusohjelma, omavalvontaohjelma, hankintaohjeistus ja –valtuudet Aluehallitus

Viestintäohjelma Aluehallitus

Valmiussuunnitelma Aluehallitus

Toimintasääntö (sis. tulosaluejako) Aluehallitus

Johtamisjärjestelmän kuvaus (sis. toimintaohje) Hyvinvointialuejohtaja
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Hyvinvointialueen johtamisjärjestelmästä 

• OSA 1: Lähtökohtia johtamisjärjestelmän kuvaukselle

• OSA 2: Organisoitumisen periaatteita

• OSA 3: Johtamisen roolijaosta

• OSA 4: Viranhaltijaorganisaatiokuvausta

• Koulutusmateriaali perustuu lainsäädäntöön, aluevaltuuston hyväksymään hallintosääntöön sekä Päijät-Hämeen 

hyvinvointialuevalmistelussa käytössä olevaan aineistoon.

• Osa sisällöstä on edelleen valmisteluvaiheessa ja yksityiskohtiin voi tulla muutoksia.

Päijät-Hämeen hyvinvointialueen Hallintosäännön 2 §
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OSA 1: Lähtökohtia hyvinvointialueen 

johtamisjärjestelmän kuvaukselle 

Päijät-Hämeen hyvinvointialueen Hallintosäännön 2 §
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Määritelmiä 1/3

Johtaminen

• Johtamisen tehtävänä on organisaation tavoitteiden ja 

päämäärien saavuttamisen mahdollistaminen, 

hyödyntäen käytössä olevia resursseja. Johtamiselle 

pyritään vaikuttamaan sekä organisaation lyhyen 

aikavälin toiminnallisten tavoitteiden saavuttamiseen 

että sen tulevaisuuteen kehittämällä organisaatiota ja 

sen toimintaa pitkällä aikavälillä. 

Johtamisjärjestelmä

• Johtamisen keskeinen työväline on johtamisjärjestelmä, 

jonka avulla organisaatio voi suunnitella, kehittää ja 

ohjata toimintaansa yhtenäisellä tavalla. 

Johtamisjärjestelmä on johtamisen työväline, jonka 

tehtävän on mahdollistaa ja tukea johtamista 

käytännössä sekä varmistaa organisaatiolle yhteiset 

johtamiskäytänteet. Johtamisjärjestelmä ei kuvaa 

organisaation strategiaa tai tavoitteita, mutta sen tulee 

tukea niiden saavuttamista ja resurssien oikeaa 

kohdistamista.

Järjestäjä

• Palvelujen järjestäjä suunnittelee asukkaiden tarpeisiin 

vastaavat, lainsäädännön mukaiset palvelut.  Järjestäjä

määrittää palvelujen sisällön, laajuuden ja järjestämistavat. 

Palvelut voidaan järjestää tuottamalla ne itse, ostamalla ne 

toiselta julkiselta tai yksityiseltä palveluntuottajalta, tai 

antamalla palvelun käyttäjälle palveluseteli. 

Linjaorganisaatio

• Linjaorganisaatio on organisaatiomalli, jonka lähtökohtana 

on suora ohjaus: jokaisella toimijalla on vain yksi johtaja, ja 

toiminnasta ja toiminnasta viime kädessä vastaa yksi 

henkilö. Malli perustuu hierarkiaan.

Matriisiorganisaatio

• Matriisiorganisaatio on funktionaalisen linjaorganisaation ja 

poikkihallinnollisen prosessiorganisaation välimuoto. Matriisi 

syntyy, kun linjaorganisaation sisään rakennetaan linjoja 

poikkileikkaavia prosesseja.

Porter M. 2009. A strategy for health care reform—toward a value-based system. New England Journal of Medicine, 361(2), 109-112.
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Määritelmiä 2/3

Palvelutuotannon sopimusohjaus

• Palvelutuotannon sopimusohjauksella tarkoitetaan 

sopimuskauden aikaista ohjausta, seurantaa ja 

valvontaa. Onnistunut sopimusohjaus edellyttää

ostopalvelun hallintaa ja jatkuvaa kehittämistä. Työhön

tarvitaan seurannan mittareita ja selkeitä sopimusehtoja.

Omistajaohjaus

• Omistajaohjauksella tarkoitetaan toimenpiteitä, joilla 

hyvinvointialue omistajana tai jäsenenä myötävaikuttaa 

yhtiön ja muun yhteisön hallintoon ja toimintaan. 

Omistajaohjaus voi liittyä perustamissopimuksiin, 

yhtiöjärjestysmääräyksiin, palvelujen tuottamista 

koskeviin ja muihin sopimuksiin, henkilövalintoihin, 

ohjeiden antamiseen hyvinvointialuetta eri yhteisöissä 

edustaville henkilöille, muuhun hyvinvointialueen 

määräysvallan käyttöön sekä muihin vastaaviin 

seikkoihin. (Laki hyvinvointialueesta 611/2021)

Tiedolla johtaminen

• Tiedon hyödyntämistä strategisessa, taktisessa ja 

operatiivisessa päätöksenteossa.

Tiedon johtaminen

• Päätöksentekoon tarvittavan tiedon hankintaan, varastointiin, 

siirtoon ja suojaukseen liittyvä johtaminen.

Tietojohtaminen

• Tietojohtaminen on osaamisalue tai johtamisen suuntaus, 

jonka jtehtävänä on arvon luominen aineettomalla 

tietopääomalla eli datalla, tiedolla ja osaamisella. 

Tietojohtaminen voidaan jakaa tiedolla johtamiseen sekä 

tiedon johtamiseen.

Porter M. 2009. A strategy for health care reform—toward a value-based system. New England Journal of Medicine, 361(2), 109-112.
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Määritelmiä 3/3

Vaikuttavuusperusteinen johtaminen

• Vaikuttavuusperusteisella johtamisella tarkoitetaan 

johtamisjärjestelmää, jossa kustannusvaikuttavuus on 

nostettu ensisijaiseksi tunnusluvuksi ja tavoitteeksi 

(Porter, 2009). Vaikuttavuusperusteisessa johtamisessa 

mittaamisen keskiössä ovat asiakkaalle relevantit 

hyvinvointivaikutukset.

Verkostojohtaminen

• Verkostojohtamisella tarkoitetaan organisaatioiden välistä 

tai rooleihin perustuvaa yhteisen tavoitteen toteuttamista.

Valvonta 

• Palvelujen järjestäjällä on velvollisuus valvoa vastuulleen 

kuuluvia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita. 

Järjestäjän tehtävänä on valvoa, että asukkaat saavat 

lainsäädännön ja palvelupäätösten mukaiset palvelut. 

Tehtävään kuuluu sekä julkisen että yksityisen 

palvelutuotannon valvominen.

Porter M. 2009. A strategy for health care reform—toward a value-based

system. New England Journal of Medicine, 361(2), 109-112. 9
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Esimerkkiviitekehys johtamisjärjestelmän kuvaukselle

Työntekijäkokemus

Resurssit

Asiakaskokemus

Toimintaympäristö

Koulutus-

tarpeet

Palvelurakenne

Syöttävät näkökulmat Työstön keskiö
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Hyvinvointialueen johtamisjärjestelmän viitekehys

Normiohjaus

(valtio, lainsäädäntö)

Toimintaympäristö

(asukkaat, asiakkaat, väestö, 

kilpailijat, kumppanit)

Syöttävät 

näkökulmat

Resurssit

(henkilöstö, talous)

Työkalut ja 
mittarit

StrategiaOhjaavia asiakirjoja

Johtamisrakenteet

Roolit ja vastuut
Verkostojen 

toiminta

Työstön keskiö Johtamisperiaatteet

Johtamisjärjestelmä

Hallintosääntö

Lait

Tiekartta
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Johtamisjärjestelmässä huomioitavia näkökulmia

Normiohjaus

(valtio, lainsäädäntö)

Toimintaympäristö

(asukkaat, asiakkaat, väestö, 

kilpailijat, kumppanit)

Syöttävät 

näkökulmat

Resurssit

(henkilöstö, talous, 

teknologia)
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Johtamisjärjestelmässä huomioitavia näkökulmia

1. Lainsäädäntö-

näkökulma
• Tehtävät

• Sisältövaatimukset

• Ohjaus

• Valvonta

Normiohjaus

2. Asukasnäkökulma
• Omistajuus

3. Väestönäkökulma
• Palvelujen järjestäminen

• Väestön hyöty

• Palvelujen vaikuttavuus

• Lainsäädännön vaatimukset

Asukkaat ja toimintaympäristö

5. Toimintaympäristönäkökulma
• Kilpailijat

• Kumppanit

• Työmarkkinat

4. Asiakasnäkökulma
• Palvelutuotanto

• Asiakashyöty

• Asiakaskokemus

Resurssit

6. Henkilöstönäkökulma
• Työntekijäkokemus

• Osaaminen

7. Talousnäkökulma

6. Teknologia
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1. Lainsäädäntönäkökulma 

(lainsäädännön asettamia vaatimuksia) 1/2

➢ Laki hyvinvointialueesta 611/2021

Pakolliset toimielimet

• Aluevaltuusto (toimikausi neljä vuotta)

• Aluehallitus

• Tarkastuslautakunta

• Aluevaltuusto voi lisäksi asettaa lautakuntia, 

johtokuntia ja niiden jaostoja.

Hyvinvointialuejohtaja

• Aluevaltuuston valitseman joko toistaiseksi 

tai määräajaksi

• Virkasuhteessa

Konsernijohto

• Hyvinvointialueen konsernijohtoon kuuluvat 
aluehallitus, hyvinvointialuejohtaja ja muut 
hallintosäännössä määrätyt viranomaiset. 
Hallintosäännössä määrätään 
konsernijohdon tehtävistä ja toimivallan 
jaosta.

• Konsernijohto vastaa 
hyvinvointialuekonsernissa 
omistajaohjauksen toteuttamisesta sekä 
konsernivalvonnan järjestämisestä, jollei 
hallintosäännössä toisin määrätä.

Vuosikello

• Vuosittainen neuvotteluprosessi STM:n, SM:n 
ja VM:n kanssa

Neuvottelu kuntien kanssa vähintään 
valtuustokausittain

Organisaatiorakenne

• Sote ja pela erillään, rinnakkaisina 
toimialoina
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1. Lainsäädäntönäkökulma 

(lainsäädännön asettamia vaatimuksia) 2/2

Asukkaiden osallistaminen

• Aluevaltuuston on pidettävä huolta 

osallistumisen ja vaikuttamisen edistämisestä

• Pakolliset vaikuttamistoimielimet:

• Nuorisovaltuusto (tai vastaava)
• Vanhusneuvosto

• Vammaisneuvosto

Konserniohjeen tulee sisältää määräykset ainakin

• hyvinvointialuekonsernin talouden ja 

investointien suunnittelusta ja ohjauksesta;

• konsernivalvonnan ja raportoinnin sekä 

riskienhallinnan järjestämisestä;

• tiedottamisesta ja hyvinvointialueen 

luottamushenkilöiden tietojensaantioikeuden 

turvaamisesta; 

• velvollisuudesta hankkia hyvinvointialueen 

kanta asiaan ennen päätöksentekoa; 

• konsernin sisäisistä palveluista; 

• hyvinvointialueen tytäryhteisöjen 

hallitusten kokoonpanosta ja 

nimittämisestä; 

• hyvinvointialueen tytäryhteisöjen hyvästä 

hallinto- ja johtamistavasta;

• hyvinvointialuekonsernin 

valmiussuunnittelusta, varautumisesta ja 

näiden yhteensovittamisesta 

hyvinvointialuekonsernissa.

➢ Muu lainsäädäntö (ml. toimialakohtaiset lait)
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2. Asukasnäkökulma (omistajuus)

Asukkaat

Aluevaalit

Hyvinvointialueen johtaja

Aluehallitus

Vaikuttamistoimielimet

• Nuorisovaltuusto

• Vanhusneuvosto

• Vammaisneuvosto
Asettaa

Omistajuus

(äänioikeus 

vaaleissa)

Turvallisuus-
lautakunta

Yksilöasioiden jaosto

Aluevaltuusto
Tarkastuslautakunta

Asiakas-
lautakunta

HYTE-
lautakunta

Hyvinvointialuejohtajan 

esikunta
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3. Väestönäkökulma 

(vaikuttavuus, palvelujen järjestäminen)

Mukaillen lähteestä: Pitkänen L. ym. (2020). Reittiopas vaikuttavuuteen.

Väestöaspekti tuo mukanaan 

poliittiset arvovalinnat, 

monisyiset resurssi-

priorisoinnit ja laajan 

tiedonkulun tarpeen. 

Väestö

Väestövaikuttavuus
• Väestön terveys

• Väestön hyvinvointi

• Väestön turvallisuus

Palveluntuottajat

Vaikuttavuus-

tieto

Hyvinvointialue 

palveluiden 

järjestäjänä

Lainsäädäntö

Velvoitteet 

Vaikuttavuustiedon 

hyödyntäminen 

järjestämisessä

Vaikuttavuustiedon 

kerääminen

Eduskuntavaalit

Arvovallinnat, 

painopisteet,

tiedonkulun tarve

Väestötason 

hyödyt

Tuotannon 

toimeenpano

Väestönäkökulmasta 

toimintaympäristöä

karakterisoivat mm. 

voimakkaasti ikääntyvä ja 

korkean sairastavuuden 

väestö, syntyvyyden 

väheneminen, matala 

koulutustaso ja koulutuksen 

ulkopuolelle jäävien nuorten 

suuri määrä sekä 

työllistymisen ongelmat.
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4. Asiakasnäkökulma 

(operatiivinen palvelutuotanto)

Mukaillen lähteestä: Pitkänen L. ym. (2020). Reittiopas vaikuttavuuteen.

Järjestäjä

Poliittinen 

päätöksenteko

Palveluntuottajat

Asiakashyöty ja -

kokemus
• Saatavuus

• Saavutettavuus

• Koettu laatu

• Vaikutukset

Raportointi
• Ammattilaisen tekemät 

arviot

• Kliiniset mittarit

Palvelustrategia
• Tavoitteet

• Edellytykset

Palautejärjestelmä
• Asiakaskokemuksen 

mittaaminen

• Asiakkaan arvioiman 

hyödyn mittaaminen
Asiakasraadit 

ja järjestöt

Tietojohtamisen 

projektit 

(datastrategia ja 

digistrategia)

Useita asiakasryhmiä, joille 

järjestettävät palvelut vaihtelevat

Mietinnöt ja lausunnot

Asiakasvaliokunta

Asiakkaat
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5. Toimintaympäristönäkökulma

• Järjestäjän näkökulmasta toimivilla markkinoilla on usean toimijan välistä kilpailua, tuottajilla on 

riittävät toimintaedellytykset ja -vaateet tuottaa kustannusvaikuttavia palveluita, ja järjestäjällä on 

riittävät edellytykset, neuvotteluvoima ja keinot ohjata tuottajia.

• Markkinoiden arviointi järjestäjän näkökulmasta:

Markkinatilanne

Onko 
ostopalveluja, 

eli onko 
monituottajamallin 

mukaisia 
markkinoita?

Onko toimijoita, eli onko 
markkinoilla tuottajia (tai 
olisiko tuottajia, jos olisi 

markkinat)?

Onko markkinoilla 
määräävä markkina-
asema yhdellä (tai 

harvalla) yksityisellä tai 
3. sektorin tuottajalla, eli 
onko monopolivoimaa?

Onko 
työvoimaa 
saatavilla?

Onko markkinoilla 
tarvittavia 

kyvykkyyksiä 
(esim. teknologiaa)?
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6. Henkilöstönäkökulma

Hyvinvointialueen johtaja

Hyvinvointialueen hallitus

Työntekijä

Esihenkilö

• Työntekijäkokemus

• Osaaminen 

(substanssi, 

teknologia)

• Roolikuvaukset

• Pätevyysvaatimukset

• Kulttuurin 

kehittäminen

• Tavoitteet

• Edellytykset

• Palautejärjestelmä

- Työntekijäkokemuksen

mittaaminen

- Esihenkilötyön 

mittaaminen

• Kulttuurin 

ilmentäminen

• Osaamisen 

kehittäminen
Työntekijä-

järjestöt

Tietojohtamisen 

projektit 

(datastrategia ja 

digistrategia)

HR

Työvoimapulan asettamat haasteet 

huomioitava johtamisjärjestelmässä

Henkilöstö-

strategia

Työnantajan 

odotukset

• Osaamien 

(substanssi, 

teknologia)

• Sitoutuminen

Työtekijän odotukset

• Mielekkyys

• Merkityksellisyys

• Työympäristö

• Talous
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7. Talousnäkökulma

VM

Hyvinvointialue 

palveluiden 

järjestäjänä

Rahoitus

Asiakas

Asiakasmaksut

Erillisrahoitus

Määrärahat

Hanke-

rahoitus
Investointi-rahoitus

Haettu tukirahoitus

yhdyspintatyölle
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8. Teknologianäkökulma

Hyvinvointialueen 

johto

Teknologinen kehittäminenBudjetti-päätökset

Teknologinen 

kyvykkyys

(in-house tai 

markkinoilta)

Tuottavuuden parantaminen

Palveluiden laadun parantaminen
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OSA 2: Organisoitumisen periaatteita 

Päijät-Hämeen hyvinvointialueen Hallintosäännön 2 §
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Toimivan johtamismallin näkökulmasta 

viisi keskeistä osa-aluetta

X
Y

Z

A B C

Organisaation rakenne 

tukee organisaation 

tavoitetta

Organisaation avainhenkilö-

iden roolit ja vastuut mää-

ritetty ja resursoitu selkeästi

Kriittiset päätösvaltuudet 

selkeästi määritetty 

(hallintosäännössä) 

Päivittäisen johtamisen 

prosessit ja työkalut 

kuvattu ja systematisoitu

xxxxxx

A
xxxxxx

B
xxxxx

C
xxxxxx

D
xxxxx

A B C

D

Vastuu- ja organisaatio-

rajat ylittävät 

ydinprosessit kuvattu

Organisaatio 

rakenne

Roolit, vastuut ja 

resursointi

Päätöksenteko-

malli

Johtamisen pro-

sessit ja työkalut

Ydin-

prosessit
1 2 3 4 5

• Organisaatiolle valittu rakenne 

(esim. linja, matriisi), jossa 

samaa palvelua tuottavia 

toimintoja voidaan johtaa 

tehokkaasti tavoitteiden 

saavuttamiseksi.

M
a

h
d

o
ll

is
e

t 

h
a

a
s

te
e

t

K
u

v
a

u
s

• Muutoskyvyn ja 

joustavuuden säilyttäminen 

• Organisaation resursseja on 

hajallaan ja kyvykkyyttä ei 

saada parhaaseen käyttöön

• Avainhenkilöiden vastuut ja 

roolit kuvattu selkeästi

• Resurssit/kyvykkyys on 

määritetty ja allokoitu oikeaan 

organisaation osaan

• Päällekkäisyys rooleissa

• Epäselvyyttä kuka vastaa 

muutoksen toteuttamisesta

• Erityistarpeiden huomiointi

• Kriittiset päätökset tunnistettu 

(isot, toistuvat, 

organisaatiorajat ylittävät)

• Päätöksentekovastuut ja 

valtuudet asetettu roolien 

mukaisesti

• Foorumit on systematisoitu 

(esim. vuosikello, agenda ja 

keskeiset päätösasiat) 

• Tavoitteet on kytketty 

henkilöiden kannustimiin 

roolien mukaisesti

• Vastuu- ja organisaatiorajat 

ylittävät keskeiset 

ydinprosessit tunnistettu

• Ydinprosesseihin liittyvät 

roolit, vastuut ja valtuudet ku-

vattu erityisesti rajapinnoissa

• Päätöksenteon hitaus, 

vastuiden epäselvyys

• Kaikkia tahoja ei kuulla riittävästi

• Vastuunkanto seurauksista

• Päätökset epäselviä ja 

aiheuttavat kiistaa

• Asiakkaat tai työntekijät 

kokevat ketjun katkeavan
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Organisaatio voidaan rakentaa esimerkiksi toimintojen, 

asiakkaan ja palvelun-, sekä prosessin ympärille

Johto

Toiminto 1

Alatoiminto A

Alatoiminto B

Toiminto 2

Alatoiminto A

Alatoiminto B

Toiminto 3

Alatoiminto A

Alatoiminto B

Johto

Asiakas-
segmentti 1

Toiminto A

Toiminto B

Asiakas-
segmentti 2

Toiminto A

Toiminto B

Asiakas-
segmentti 3

Toiminto A

Toiminto B

Johto

Asiakas A

Toiminto A

Toiminto B

Prosessi-
vaihe 1

Prosessi-
vaihe 2

Prosessi-
vaihe 3

Toiminnallinen organisaatio Asiakasorganisaatio Prosessiorganisaatio

Esimerkki-

vaihtoehto

Keskeiset 

piirteet

Vaihtoehdon

arvio

• Yksiköt organisoitu toimintojen ympärille

• Yksiköt toimivat erillään ja vastaavat työn 

toteutumisesta

• Tukitoiminnot ovat toistettuna jokaiselle 

palvelulle

• Yksiköt organisoitu asiakkaiden ympärille

• Yksiköt toimivat erillään ja vastaavat työn 

toteutumisesta

• Tukitoiminnot ovat toistettuna jokaiselle 

palvelulle

• Organisointi yksittäisten prosessien 

ympärille

• Toiminnot jaettu prosessin eri vaiheille

• Tulosvastuu prosessiyksiköissä

• Edistää selkeää vastuunjakoa

• Keskittyy palvelutason erikoisosaamiseen

• Rajoittunut asiakasfokus

• Saattaa toimia joustamattomasti

• Vahva asiakasfokus ja vastuunjako

• Kaksinkertaisuus toimintojen välillä 

saattaa johtaa kustannustehottomuuteen

• Asiakassegmenttien päällekkäisyys

• Jakaa toimintojen rajapintoja oikein johdettuna

• Pieni päällekkäisyys ja kustannustehokkuus

• Vähäinen asiakasfokus

• Vastuunjako ei välttämättä selkeä
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Organisoitumistavan valinta perustuu 

toiminnan periaatteisiin ja tarpeisiin

Toiminallinen

Erikoisosaaminen

Esim. Perus-

terveydenhuolto

Toiminallinen

erikoisosaaminen

Esim. Aikuisten 

sosiaalipalvelut

Toiminallinen

erikoisosaaminen

C

Palvelu/asiakas-perustainen organisaatio

Esim. LaNuPe

A B

C D

A B

C D

A B

C D

Tiimi-perustainen organisaatio

Prosessiorganisaatio

A
B

C
D

1 2 3 4

Toiminnallinen organisaatio

• ABCD kuvastaa toiminnallista erikoisosaamista ryhmän sisällä

• Eri yksikköjen rakentaminen palveluiden ja asiakasryhmien välille

• Sopii suunnitteluun paikallisten palvelutarpeiden ympärille

• Sopii lyhyisiin työprosessin sykleihin

• Sopii läheiseen kontrolliin

• Rakenne perustuu toimintoihin ja prosesseihin

• Sopii erikoistuneeseen osaamiseen

• Toiminnot palvelevat monia palvelun käyttäjiä

• Sopii integroituneeseen työhön

• Työ voidaan ryhmittää lopputuloksen ympärille

• Mahdollistaa kollektiivisen työn lopputuloksen

Palvelu/asiakasryhmä 2 Palvelu/asiakasryhmä 3
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• Hyvinvointialueen johtaminen jakautuu 

neljään eri rooliin

1. Poliittinen päätöksenteko

2. Poliittisen johtamisen ja strategisen 

viranhaltijajohtamisen yhdistelmä

3. Oman tuotannon ja ostopalvelujen johtaminen

4. Yhteistoiminnan johtaminen

Organisoitumisen periaatteita 1/2
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• Organisoitumisen periaatteena on linjaorganisaatio

• Linjaorganisaatiossa lähtökohtana on suora ohjaus eli jokaisella toimijalla on vain yksi johtaja, ja 

toiminnasta viime kädessä vastaa yksi henkilö. Asiakasrajapinnassa on kuitenkin mahdollisuus 

organisoitua tarpeen mukaan esimerkiksi tiimimallin mukaisesti.

• Järjestämisen ja tuotannon näkökulmat pidetään erillään

• Tuotannon kustannus-, laatu- ja muut keskeiset mittarit ovat keskinäisessä vertailussa tuottajasta 

riippumatta. Tämä mahdollistuu, kun järjestämisen ja tuotannon näkökulmat ja taloudet on eriytetty 

toisistaan.

• Hyvinvointialueella on yhteinen tietopohja, jolle järjestämisen ja tuotannon näkökulmat rakentuvat. 

Eriyttäminen tarkoittaa sitä, että tästä samasta tietopohjasta voidaan rakentaa sekä järjestämistä 

(palveluiden tarve, kustannus laatu ja vaikuttavuus) että tuottamista (toiminnanohjaus, talous- ja 

henkilöstömittarit oman tuotannon osalta) tukevaa suunnittelua, seurantaa ja raportointia.

Organisoitumisen periaatteita 2/2
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1. Poliittisen päätöksenteon kuvaus

2. Poliittisen johtamisen ja strategisen viranhaltijajohtamisen yhdistelmän kuvaus

2.1 Järjestämisen johtamisen kuvaus

2.2 Strategisen talousjohtamisen kuvaus

2.3 Strategisen henkilöstöjohtamisen kuvaus

2.4 Tietojohtamisen periaatteet

3. Oman tuotannon ja ostopalvelujen johtamisen kuvaus (pääosin viranhaltijajohtamista)

4. Yhteistoiminnan johtaminen (poliittisen johtamisen ja viranhaltijajohtamisen yhdistelmä)

4.1 Kunnat ja järjestöt (HYTE- ja yhdyspintatyö)

4.2 Valtio

4.3 Henkilöstö ja työntekijäjärjestöt

4.4 Muut hyvinvointialueet

OSA 3: Johtamisen roolijaosta
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• Asukkaat ovat järjestelmän omistajia

• Aluevaaleissa valitaan valtuusto, jolla lain asettama 

vahva rooli ja hyvinvointialuelain 22 §:n mukaiset ja 

kohdassa 1.2.1 kuvatut tehtävät

• Vahva valtuusto valitsee hallituksen, jolla on 

hyvinvointialuelain 43 §:n mukaiset ja kohdassa 1.2.2 

kuvatut tehtävät

• Valtuusto valitsee hyvinvointialuejohtajan

• Toimielinten jäsenten ovat valtuutettuja tai 

varavaltuutettuja (pl. vaikuttamistoimielimet)

1. Poliittinen päätöksenteko

30
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1.2 Poliittiset päätöksentekoelimet jäsenmäärineen

Hyvinvointialuejohtaja

Aluevaltuusto

Tarkastuslautakunta

Aluehallitus

Asukkaat

Vaikuttamistoimielimet*

• Nuorisovaltuusto

• Vanhusneuvosto

• Vammaisneuvosto Asettaa

Äänioikeus

vaaleissa

69
pj. + 3x vpj. 

13 Esitykset

Esitykset

Esitykset

pj. + 2x vpj. 

Hallituksen 

kokouspiiri

206 000

Ääni-

oikeutettuja 

170 000

Yksilöasioiden 
jaosto

pj. + 1x vpj. 

pj. + 1x vpj. 7

Esittelijänä 

pelastusjohtaja

Esittelijänä 

viranhaltija

x Jäsenten lukumäärä
Hyvinvointialuejohtajan

esikunta

Valmistelun 

tuki

11
* Kunkin jäsenmäärä vähintään 

10, mikäli jokaisella kunnalla on 

oma toimielimensä. Turvallisuus-
lautakunta

13

Esitykset

Asiakas-
lautakunta

13

Mietinnöt ja lausunnot

HYTE-
lautakunta

pj. + 1x vpj. pj. + 1x vpj. pj. + 1x vpj. 13
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• Asukkaat ovat hyvinvointialueen omistajajäseniä

• Äänioikeutetut asukkaat valitsevat 
aluevaltuuston aluevaaleissa

• Aluevaltuustolla on lain asettama vahva rooli

• Valtuutettujen vähimmäismäärä on alueen 
asukasmäärään perustuen 69 valtuutettua. 
Varavaltuutettuja on 70.

• Valtuuston alaisten toimielimien jäseniksi ovat 
kelpoisia valtuutetut tai varavaltuutetut

• Valtuutetut voivat muodostaa valtuustoryhmiä 
aluevaltuustotyöskentelyä varten

• Valtuusto valitsee

• Valtuuston puheenjohtajan ja kolme (3)
varapuheenjohtajaa, jotka ovat hallituksen 
kokouspiirissä

• Vahvan hallituksen (11 jäsentä), joka vastaa mm. 
hyvinvointialueen hallinnosta, taloudenhoidosta, 
aluevaltuuston päätösten valmistelusta, 
täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. 
Aluehallituksen puheenjohtaja johtaa poliittista 
yhteistyötä, jota aluehallituksen tehtävien 
toteuttaminen edellyttää 

• Hyvinvointialuejohtajan

• Tarkastuslautakunnan (13 jäsentä)

• Aluevaalilautakunnan (5 jäsentä) vuoden 2025 
aluevaaleista alkaen 

• Asiakas- ja osallisuuslautakunnan (13 jäsentä)

• Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan 
(13 jäsentä)

• Turvallisuuden ja varautumisen lautakunnan (13 
jäsentä)

• Yksilöasioiden jaoston (7 jäsentä)

1.2 Poliittiset päätöksentekoelimet jäsenmäärineen 1/2

Sininen teksti = valmistelutyössä syntynyt kuvaus.   Harmaa teksti = lain määrittelemä reunaehto.   Punainen teksti = hallintosäännöstä lainattu
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• Hyvinvointialueen aloittaessa 
luottamushenkilöpaikkoja valtuutetuille ja 
varavaltuutetuille on toimielimissä näin ollen 
yhteensä 76 (sekä valtuuston puheenjohtajisto [3], 
joka kuuluu hallituksen kokouspiiriin).

• Luottamushenkilöpaikkojen kokonaismäärä (76) on 
yli 50% valtuutettujen ja varavaltuutettujen 
yhteenlasketusta määrästä (69+70) ja yli 110% 
valtuutettujen määrästä. 

1.2 Poliittiset päätöksentekoelimet 

jäsenmäärineen 2/2

Sininen teksti = valmistelutyössä syntynyt kuvaus.   

Harmaa teksti = lain määrittelemä reunaehto.   

Punainen teksti = hallintosäännöstä lainattu 33
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1.2.1 Aluevaltuuston kuvaus 1/2

• Aluevaltuusto vastaa hyvinvointialueen toiminnasta ja taloudesta, käyttää hyvinvointialueen päätösvaltaa ja 

siirtää toimivaltaansa hallintosäännön määräyksillä.  

• Aluevaltuusto päättää:

• palvelujen järjestämistä ja tuottamista koskevista strategisista linjauksista;

• hyvinvointialuestrategiasta ja sen osana sosiaali- ja terveydenhuollon palvelustrategiasta;

• hyvinvointialueen hallintosäännöstä;

• pelastustoimen palvelutasosta;

• hyvinvointialueen talousarviosta ja taloussuunnitelmasta;

• omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta;

• liikelaitoksen perustamisesta ja sille asetettavista toiminnan ja talouden tavoitteista;

• varallisuuden hoidon sekä rahoitus- ja sijoitustoiminnan perusteista;

• sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista;

Sininen teksti = valmistelutyössä syntynyt kuvaus.   Harmaa teksti = lain määrittelemä reunaehto.   Punainen teksti = hallintosäännöstä lainattu



35

T
im

o
 L

o
u

n
a

1.2.1 Aluevaltuuston kuvaus 2/2

• 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, jollei jäljempänä toisin säädetä;

• aluevaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien valitsemisesta;

• luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista;

• hyvinvointialueen tilintarkastajien valitsemisesta;

• tilivelvollisten nimeämisestä;

• hyvinvointialueen tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapaudesta;

• Yhteistyöalueen yhteistoimintasopimuksen hyväksymisestä

• hyvinvointiyhtymän perustamisesta ja perussopimuksen hyväksymisestä;

• hyvinvointialuejohtajan valitsemisesta;

• suunnitelmapoistojen perusteiden hyväksymisestä;

• muista aluevaltuuston päätettäviksi säädetyistä ja määrätyistä asioista.

Sininen teksti = valmistelutyössä syntynyt kuvaus.   Harmaa teksti = lain määrittelemä reunaehto.   Punainen teksti = hallintosäännöstä lainattu
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1.2.2 Aluehallituksen kuvaus 1/2

• Aluehallitus:
• vastaa hyvinvointialueen hallinnosta ja taloudenhoidosta;

• vastaa aluevaltuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta;

• valvoo hyvinvointialueen etua ja, jollei hallintosäännössä toisin määrätä, edustaa hyvinvointialuetta ja käyttää sen 

puhevaltaa;

• edustaa hyvinvointialuetta työnantajana ja vastata hyvinvointialueen henkilöstöpolitiikasta;

• vastaa hyvinvointialueen toiminnan yhteensovittamisesta;

• vastaa hyvinvointialuekonsernin omistajaohjauksesta sekä hyvinvointialueen järjestämisvastuulle kuuluvien palvelujen 

muiden tuottajien ohjauksesta ja valvonnasta;

• huolehtii hyvinvointialueen sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä;

• huolehtii hyvinvointialueen sisäisen tarkastuksen järjestämisestä.

• vastaa järjestämisvastuun toteuttamisesta aluevaltuuston hyvinvointialuestrategiassa, palvelustrategiassa, pelastustoimen 

palvelutasopäätöksessä ja talousarviossa hyväksyttyjen strategisten linjausten mukaisesti

• päättää rahoitus- ja henkilöstöpolitiikan, viestinnän, tietohallinnon ja toiminnan strategisesta järjestämisestä ja ohjauksesta 

• päättää virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta

• päättää toimialajohtajan ja liikelaitoksen johtajan ottamisesta virkaan, mikäli liikelaitoksen johtajan osalta ei ole toisin 

määrätty. 

• päättää virka- ja työehtosopimusten määräysten soveltamisesta siltä osin kuin ne on jätetty hyvinvointialueen harkintaan

• päättää hyvinvointialueen palveluista perittävistä maksuista, hinnoista ja korvauksista lukuun ottamatta hyvinvointialueen 

järjestämisvastuulle kuuluvista palveluista perittäviä asiakasmaksuja

• päättää irtaimen omaisuuden hankinnassa, omaisuuden myynnissä ja vuokrauksessa noudatettavista periaatteista

Sininen teksti = valmistelutyössä syntynyt kuvaus.   Harmaa teksti = lain määrittelemä reunaehto.   Punainen teksti = hallintosäännöstä lainattu
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1.2.2 Aluehallituksen kuvaus 2/2

• päättää kiinteän omaisuuden ja arvopapereiden hankkimisesta sekä niiden luovuttamisesta

• päättää osakeyhtiön perustamisesta

• päättää investoinneista aluevaltuuston hyväksymän talousarvion ja hyväksytyn investointisuunnitelman puitteissa

• päättää lainanotosta aluevaltuuston talousarviossa tai erikseen tekemän päätöksen ja valtioneuvoston päättämän 

lainanottovaltuuden asettamissa rajoissa

• päättää valmiussuunnitelman hyväksymisestä 

• päättää edustajien nimeämisestä yksityisoikeudellisten yhteisöjen, säätiöiden ja laitosten toi-mielimiin ja kokouksiin

• päättää hyvinvointialuejohtajan johtajasopimuksesta sekä muista hyvinvointialuejohtajaa koskevista asioista siltä osin kuin 

toimivaltaa ei ole delegoitu

• päättää laskujen hyväksymisoikeuksista

• päättää hankinnoissa noudatettavista yleisistä periaatteista

• päättää sopimushallinnan järjestämisestä

• päättää asiakirjahallinnon järjestämisestä

• päättää tiedonohjaussuunnitelman yleisten periaatteiden hyväksymisestä

• päättää hyvinvointialueen arkistonmuodostajan ja rekisterinpitäjän nimeämisestä

• päättää vahingonkorvauksesta sekä sovinnon ja akordin tekemisestä

• päättää avustusten myöntämisestä yhteisöille talousarvioon varatun määrärahan puitteissa

• päättää lausunnon antamisesta aluevaltuuston päätöksestä tehdystä valituksesta, jos aluehallitus katsoo, ettei 

aluevaltuuston päätöstä ole valituksessa esitetyillä perusteilla kumottava

• vastaa hyvinvointialueen edunvalvonnasta

• päättää muista tehtävistä, joita ei ole määrätty muun toimielimen tai viranhaltijan tehtäväksi

• päättää aluehallituksen tehtävien ja toimivallan delegoimisesta edelleen alaisilleen toimielimille ja viranhaltijoille 

(toimintaohje). 

Sininen teksti = valmistelutyössä syntynyt kuvaus.   Harmaa teksti = lain määrittelemä reunaehto.   Punainen teksti = hallintosäännöstä lainattu
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1.2.3 Lautakuntien ja jaoston kuvaus 1/4

• Lautakunnat
• koostuvat aluevaltuuston jäsenistä (valtuutetut ja varavaltuutetut). Aluevaltuusto valitsee lautakunnan ja määrää sen jäsenistä puheenjohtajan ja 

varapuheenjohtajan. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Aluevaltuusto päättää lautakuntien toimikaudesta.

• korostavat vaaleilla valittujen luottamushenkilöiden asemaa valmistelussa.

• edellyttävät tuekseen viranhaltijavalmistelua (esittelijä ja sihteeri)

• ovat strategisen tason lausuntoja ja mietintöjä antavia toimielimiä ilman päätösvaltaa.

• Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta
• toimii hyvinvointialueesta annetun lain mukaisena hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vastuutahona

• valmistelee aluehallitukselle hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen liittyviä strategisia linjauksia

• antaa aluehallitukselle lausuntoja hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen liittyvistä asioista

• valmistelee aluehallitukselle aluevaltuustolle vuosittain annettavan raportin asukkaiden hyvinvoinnista ja terveydestä, niihin vaikuttavista tekijöistä sekä

toteutetuista toimenpiteistä

• valmistelee aluehallitukselle esityksen alueelliseksi hyvinvointikertomukseksi ja –suunnitelmaksi

• edistää kuntien kanssa hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen sekä yhdyspintatyöhön liittyvää yhteistyötä

• edistää hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä tekevien järjestöjen toimintaedellytyksiä ja vaikutusmahdollisuuksia hyvinvoinnin ja terveyden

edistämisessä.

• Asiakas- ja osallisuuslautakunta
• arvioi hyvinvointialueen järjestämisvastuulle kuuluvien palvelujen asiakaskokemusta ja yleisiä asiakkuuden hoidon periaatteita

• arvioi ja edistää eri asiakasryhmien palvelujen toteutumista, erityisesti heikossa ja haavoittuvassa asemassa olevien väestöryhmien osalta

• arvioi ja edistää asiakasosallisuuden toteutumista

• käsittelee vaikuttamistoimielimiltä saapuneet esitykset ja aloitteet ja valmistelee ne tarvittaessa aluehallituksen käsiteltäväksi.

• tekee esityksiä menetelmistä ja toimenpiteistä, joilla hyvinvointialueen asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa
hyvinvointialueen toimintaa.

• edistää yhteistyössä kuntien kanssa osallisuuden edistämistyötä tekevien järjestöjen toimintaedellytyksiä ja vaikutusmahdollisuuksia.

Sininen teksti = valmistelutyössä syntynyt kuvaus.   Harmaa teksti = lain määrittelemä reunaehto.   Punainen teksti = hallintosäännöstä lainattu
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1.2.3 Lautakuntien ja jaoston kuvaus 2/4

• Tarkastuslautakunta 
• vastaa hallinnon ja talouden tarkastuksesta sekä arvioinnista. 
• Laki hyvinvointialueesta (125 §) määrittelee tarkastuslautakunnan tehtävät. 
• Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja.

• Aluevaalilautakunta*
• vastaa aluevaalien toimittamisesta paikallistasolla

• Yksilöasioiden jaosto
• käsittelee yksilöä koskevat sosiaali- ja terveydenhuollon päätökset, ellei toisin ole määrätty. 
• käsittelee myös muutoksenhaut yksilöasioita koskeviin päätöksiin.
• Aluevaltuusto valitsee jaoston jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Puheenjohtajaa 

lukuun ottamatta jaoston jäseniksi voidaan valita muitakin kuin aluehallituksen jäseniä ja 
varajäseniä. 

• Turvallisuuden ja varautumisen lautakunta*
• valvoo ja kehittää aluehallituksen alaisena pelastustoimialan toimintaa

• Aluevaltuuston hyväksymä työjärjestys määrittää tarkemmin lautakuntien tehtävät.

*Tarkemmat kuvaukset seuraavilla sivuilla.

Sininen teksti = valmistelutyössä syntynyt kuvaus.   Harmaa teksti = lain määrittelemä reunaehto.   Punainen teksti = hallintosäännöstä lainattu
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1.2.3 Lautakuntien ja jaoston kuvaus 3/4

• Aluevaalilautakunnan roolin kuvaus

• Aluevaalien toimittamisesta paikallistasolla huolehtivat kunnat sekä nimenomaan aluevaaleja 

varten asetettava uusi vaaliviranomainen, hyvinvointialueen oma aluevaalilautakunta. 

Aluevaalilautakuntaan kuuluu viisi jäsentä (puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta 

jäsentä) ja vähintään viisi varajäsentä.

• Aluevaalilautakunta huolehtii aluevaalien ehdokasasettelun viranomaistehtävistä sekä 

kunnissa laskettavien äänimäärien yhdistämisestä hyvinvointialueen vaalitulokseksi ja 

vaalituloksen vahvistamisesta. Aluevaalilautakunnan ensimmäisiin aluevaaleihin asettaa 

asianomainen aluehallintovirasto 30.9.2021 mennessä. Seuraaviin aluevaaleihin 

aluevaalilautakunnan asettaa aluevaltuusto.

Violetti teksti = oikeusministeriön ohjeistus 14.9.2021
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1.2.3 Lautakuntien ja jaoston kuvaus 4/4

• Turvallisuuden ja varautumisen lautakunnan roolin kuvaus

• Pelastustoimialan johtaja toimii lautakunnan esittelijänä.

• Lautakunta käsittelee seuraavat pelastustoimea koskevat asiat (sisäministeriön esitys 15.10.2021) :

• esitys pelastustoimen palvelutasopäätöksestä hyvinvointialueen aluehallitukselle ja edelleen aluevaltuustolle,

• pelastustoimen palvelutason toteutumisen arviointi ja valvonta pelastuslaitoksen omavalvontaohjelman 

mukaisesti,

• pelastustoimen palvelutasopäätöksen kehittämissuunnitelman toimeenpano ja seuranta,

• esitys pelastuslaitoksen palvelutuotantoa koskevasta toimintasuunnitelmasta hyvinvointialueen aluehallitukselle ja 

edelleen aluevaltuustolle,

• pelastuslaitoksen viranhaltijoiden päätöksiä ja pelastusviranomaisen tekemiä päätöksiä koskevat 

oikaisuvaatimukset,

• pelastusviranomaisen käytössä olevat pakkokeinoasiat tarvittaessa, kuten uhkasakon asettaminen ja 

tuomitseminen niiltä osin, kun yksihenkilöinen viranomainen katsoo asian päätöksentekoon tarvittavan laajempaa 

harkintaa

• pelastustoimen säädösten edellyttämien suunnitelmien vahvistaminen,

• muut pelastustoimen viranomaistehtävät.

• Sisäministeriön esityksessä (15.10.2021) pelastustoimen monijäsenisen toimielimen rooli on kuvattu yllä esitettyä 

laajempana kattaen myös talous- ja investointisuunnitelman.

Sininen teksti = valmistelutyössä syntynyt kuvaus.    Violetti teksti = oikeusministeriön ohjeistus 14.9.2021
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• Kuvaus jakautuu

1. järjestämisen johtamiseen

2. strategiseen talousjohtamiseen

3. strategiseen henkilöstöjohtamiseen

4. tietojohtamisen periaatteisiin

2. Poliittisen johtamisen ja strategisen 

viranhaltijajohtamisen yhdistelmän kuvausta
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2.1 Järjestämisen johtamisen kuvaus

Aluehallitus

Aluevaltuusto

Hyvinvointialue-

johtaja
Hyvinvointialue-

johtajan esikunta

Rinnasteiset tuotantovaihtoehdot

Oma tuotanto
Ostopalvelut muilta 

julkisilta toimijoilta

Ostopalvelut in-house

yhtiöiltä
Palveluseteli

Ostopalvelut

markkinoilta

Valtion / ministeriöiden ohjaus

• Lainsäädäntö

• Määrärahat

• Valvonta

STM
Sosiaali- ja 

terveydenhuolto

SM
Pelastustoimi

VM
Rahoitus

Valvonta

Määrärahat

Lain-

säädäntö

Lain-

säädäntö

Järjestämisen tuki

Ostopalvelut 

yhteisyrityksiltä

Toimeenpano

Järjestämisvastuu 

ja -päätökset

Vastuu järjestämisen 

toteutuksesta

Toimialoilla vastuu järjestämisen 

toimeenpanosta käytännössä

Palvelutason omavalvonta

Esitykset 

palvelutasopäätöksistä 

Esitykset

Pelastustoimiala
4 sote-/tuki-

toimialaa

Asiakas
Asiakasmaksut

Päättää sote-

palvelustrategista ja 

pelastustoimen 

palvelutasosta

Aluehallintovirasto

Lausunto 

palvelutasopäätökseen 

Omavalvonta

Turvallisuuslautakun

ta
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2.1 Järjestämisen johtamisen kuvaus

• Hyvinvointialue on palvelujen järjestäjä. Palvelujen järjestäjä suunnittelee asukkaiden tarpeisiin vastaavat, 

lainsäädännön mukaiset palvelut. Järjestäjä määrittää palvelujen sisällön, laajuuden ja järjestämistavat. Palvelut 

voidaan järjestää tuottamalla ne itse, hankkia ne sopimukseen perustuen toiselta julkiselta tai yksityiseltä

palveluntuottajalta, tai antamalla palvelun käyttäjälle palveluseteli.

• Aluevaltuusto päättää järjestämisen yleisistä periaatteista ja linjauksista hyvinvointialuestrategiassa ja 

palvelustrategiassa sekä pelastustoimen palvelutasosta.

• Aluehallitus vastaa järjestämisen johtamisesta ja toimeenpanon seurannasta.

• Hyvinvointialuejohtaja esittää hallitukselle järjestämistä koskevia ehdotuksia ja vastaa hallituksen järjestämispäätösten 

täytäntöönpanosta koko palveluverkossa.

• Toimialajohtajat johtavat hallituksen järjestämispäätösten toimeenpanoa oman toimialansa osalta. 

• Hyvinvointialuejohtajan alainen Järjestämisen tuki -yksikkö arvioi tuotantotapoja suhteessa hyvinvointialueen 

järjestämistehtävään ja palvelujen jatkuvuuden turvaamiseen sekä vastaa hyvinvointialueen omavalvonnasta.

• Turvallisuuslautakunta valmistelee aluehallitukselle pelastustoimen palvelutasopäätösesityksen ja valvoo 

aluehallituksen alaisena pelastustoimialan toimintaa.
Sininen teksti = valmistelutyössä syntynyt kuvaus

Punainen teksti = lain määrittelemä reunaehto



45

T
im

o
 L

o
u

n
a

2.2 Strategisen talousjohtamisen kuvaus

Aluevaltuusto

Hyvinvointialue-

johtaja
Hyvinvointialue-

johtajan esikunta

• Vastuu talouden kokonaisuudesta ja suunnittelusta

• Toimialajohtajalla vastuu toimialan taloudestaToimiala

• Päättää talousarviosta, taloussuunnitelmasta, 

tilinpäätöksestä ja  investointisuunnitelmasta

Tarkastuslautakunta

Aluehallitus

Hallinto

Järjestämisen tuki

Talous

Konserniohjaus

• Asiakasohjauksessa ja 

hoitosuunnitelmissa tehtävät päätökset 

vaikuttavat talouden kokonaisuuteen

Tulosalue

Toimintayksikkö

• Tulosaluejohtajalla vastuu tulosalueen taloudesta

• Tulosalueiden talouden keskinäinen seuranta ja päätökset

Talouden 

analyysit

Tuotantotapa-

analyysit

Toimiala-

tieto

• Päättää investointiohjelmasta

• Johtaa taloutta

Asiakasrajapinta

Talouden 

tarkastus ja 

seuranta

• Esihenkilöllä vastuu toimintayksikön taloudesta

• Toimintayksiköiden talouden keskinäinen seuranta ja päätökset

• Toimialojen talouden keskinäinen seuranta ja päätökset

Informaation kulku 

tilanneymmärryksen 

rakentamisessa

Kuukausi-

raportointi

Kuukausi-

raportointi
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• Toimialojen taloudelliset tulokset raportoidaan ja analysoidaan sisäisesti kuukausittain.

• Tilanneymmärrys rakentuu hyvinvointialuejohtajan esikunnan Talous-yksikön toimittamien 

talousanalyysien sekä esikunnan Järjestämisen tuki -yksikön ja toimialojen toimittamien tuotantoa 

koskevien tietojen pohjalta.

• Talousanalyysin pohjalta nostetaan asioita päätöksentekoharkintaan

• Talousanalyysissä tulee olla huomioituna toteuman pohjalta analysoidut historiatiedot, 

mahdollisimman tuoreet tiedot nykyhetkestä, sekä mallinnukset tulevasta, mikä tukee paitsi 

reaktiivista myös ennakoivaa päätöksentekoa. Tämä vahvistaa hyvinvointialueen toimintakykyä 

järjestäjänä muuttuvassa toimintaympäristössä.

• Linjaorganisaatiossa oleva johtaja seuraa

• taloutta vastuullaan olevan kokonaisuuden osalta sekä

• alaistensa yksiköiden vaikutusta kokonaistalouteen

• tarvittaessa korjaavia toimia myös eri yksiköiden väliseen yhteistoimintaan (haitallisen osa-optimoinnin välttäminen) 

2.2 Strategisen talousjohtamisen kuvaus
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2.3 Strategisen henkilöstöjohtamisen kuvaus

Aluevaltuusto

Hyvinvointialue-

johtaja

Hyvinvointialue-

johtajan esikunta

Muut toimialat

Aluehallitus

Tulosalue

Toimintayksikkö

Laadukas 

esimiestyö

Henkilöstön 

vaikutus-

mahdollisuudet

Vastaa henkilöstöpolitiikasta

Hyväksyy henkilöstöohjelman

Asiakasrajapinta

Henkilöstö

-tulosalue

Tuki-toimiala

Yhteistyötoimikunta Työntekijäjärjestöt

KT ja Keva

Nimeää 

työnantajaedustajat

Tuki

Nimeää 

henkilöstöedustajat

Hallinto

Järjestämisen tuki

Talous

Konserniohjaus

Tuotantotapa-

analyysit 

(henkilöstötarve)

Toimiala-

tieto

Rekrytoinnit, yleiset koulutukset, 
palkitsemisjärjestelmä, työnantajakuva, 
paikallinen neuvottelutoiminta, HR-
tiedolla johtaminen

Henkilöstöjohtamisen 

analyysit

Osaamisen 

kehittämisen tuki

Tiimityön ja moniammatillisen 

yhteistyön menetelmien ja 

työkalujen käyttö

Tilojen ja 

välineiden tuki

Työterveyshuolto

HR-palvelut (esim. 

palkkapalvelut)

Työhyvinvoinnin 

ym. tuki

Hankinta

Työsuojelu-

valtuutetut

Henkilöstö valitsee 

(vaalit)
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• Strategisessa henkilöstöjohtamisessa tulee huomioida sekä työnantajanäkökulma (mm. henkilöstötarve, 

saatavuus ja osaaminen) että työntekijänäkökulma (mm. työssä viihtyminen, palkitseminen, osaamisen 

kehittyminen ja kehittymismahdollisuudet).

• Aluehallitus vastaa hyvinvointialueen henkilöstöpolitiikasta ja päättää henkilöstöohjelmasta. 

Henkilöstöohjelman painopisteiden mukaista toimintaa toteutetaan koko viranhaltijaorganisaatiossa (mm. 

laadukas esimiestyö ja henkilöstön vaikutusmahdollisuuksien hyödyntäminen).

• Tuki-toimialan alainen Henkilöstö-tulosalue vastaa 
• henkilöstöohjelman valmistelusta ja seurannasta

• rekrytointiprosesseista

• palkitsemisjärjestelmän kehittämisestä

• työnantajakuvasta

• paikallisesta neuvottelutoiminnasta

• HR-tiedolla johtamisesta

• yleisten koulutusten järjestämisestä (mm. systemaattinen perehdytysohjelma ja johtamisen valmennus- ja koulutusohjelma eli 

Johtamisakatemia)

• valmistelee toimiala-, tulosalue- tai palveluyksikkökohtaisia koulutuksia koskevat ohjeistukset sekä tukemalla koulutusten suunnittelussa

• henkilöstön vaikutusmahdollisuuksia lisäävien kanavien ja työkalujen kehittämisestä, tiimityön ja moniammatillisen yhteistyön menetelmien ja 

työkaluja kehittämisestä

• työterveyspalveluiden ja HR-palveluiden hankinnasta

2.3 Strategisen henkilöstöjohtamisen kuvaus 1/2
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• Tuki-toimiala tukee myös tilojen ja välineiden toimivuuden varmistamisessa ja tarvittaessa uudistamisessa. 

• Organisaatioyksikölle spesifisessä osaamisen kehittämisestä vastaa ko. yksikkö. Henkilöstötulosalue tukee 

yksikköä valmistelemalla koulutuksia koskevat ohjeistukset sekä tukemalla koulutusten suunnittelussa. 

• Asiakasrajapinnassa käytetään tarpeen mukaisesti tiimityön ja moniammatillisen yhteistyön menetelmien ja 

työkaluja. 

• Strategisen henkilöstöjohtamisen tilanneymmärrys rakentuu hyvinvointialuejohtajan esikunnan Järjestämisen 

tuki -yksikön toimittamien tuotantotapa-analyysien (henkilöstön tarve), toimialojen toimittamien tuotantoa ja 

resursseja koskevien tietojen sekä Tuki-toimialan toimittamien henkilöstöjohtamisen analyysien pohjalta. 

• Hyvinvointialuejohtaja nimeää työnantajan edustajat työntekijäjärjestöjen ja hyvinvointialueen yhteiseen 

yhteistoimintaelimeen. Työntekijäjärjestöt nimeävät henkilöstöedustajat.

• Hyvinvointialuejohtaja nimeää työsuojelupäällikön työsuojelutoimikuntaan, johon kuuluvat myös henkilöstön 

vaaleilla valitsemat työsuojeluvaltuutetut .

• Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT sekä työeläkevakuuttaja Keva tukevat erityisesti Henkilöstö-

tulosaluetta henkilöstöjohtamiseen liittyvissä kysymyksissä.

2.3 Strategisen henkilöstöjohtamisen kuvaus 2/2
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2.4 Tietojohtamisen periaatteet

Hyvinvointialue-

johtaja

Hyvinvointialue-

johtajan esikunta

Muut toimialat

Aluehallitus

Tulosalue

Toimintayksikkö

Hyväksyy dataohjelman ja 

digiohjelman

Vastaa juridisista velvoitteista ja 

ohjaa tarvittaessa

Asiakasrajapinta

Digi

-tulosalue

Tuki-toimiala
Hallinto

Järjestämisen tuki

Talous

Konserniohjaus Vastaa tietojohtamisen

arvioinnista, kehittämisestä, 

toteutumisesta ja teknisestä 

toteutuksesta sekä digi- ja 

dataohjelman valmistelusta ja 

seurannasta

Tiedon tuottajat ja hyödyntäjät 

toimivat yhteisten 

tietojohtamisen  

toimintamallien mukaisesti 

(esim. kirjauskäytännöt)

Seuraa ja tukee tietojohtamisen 

toteutumista

Tietojohtamisen 

yhteistyöryhmä

Tietopyynnöt, 

tietotarpeet

Tietojohtamisen 

tuki

Tarjoaa yhteistyöfoorumin

tietohallinnon ja toimialojen välille

Tukee toimintatapojen jalkautusta 

Tiedon 

omistajuus

Tieto-

vastuulliset
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• Tietojohtaminen on osaamisalue tai johtamisen suuntaus, jonka tehtävänä on arvon luominen 

aineettomalla tietopääomalla eli datalla, tiedolla ja osaamisella. Tietojohtaminen voidaan jakaa 

tiedolla johtamiseen (tiedon hyödyntäminen johtamisessa ja päätöksenteossa) sekä tiedon 

johtamiseen (esimerkiksi uuden tiedon luontia sekä tietovarastojen ja virtojen hallintaa).

• Tietojohtamista ohjaavat ja velvoittavat useat säädökset. Ne määrittelevät, miten tietoa tulee 

hallita ja miten sitä voidaan hyödyntää. 

• Tietojohtamisen kehittämisessä noudatetaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja 

potilastietojen kansallista kokonaisarkkitehtuuria. 

• Aluehallitus päättää digiohjelmasta ja dataohjelmasta. 

• Digi- ja dataohjelmien painopisteiden mukaista toimintaa toteutetaan koko 

viranhaltijaorganisaatiossa. Tietoa tuotetaan ja hyödynnetään linjaorganisaatiossa yhteisten 

tietojohtamisen toimintamallien mukaisesti. Toimialat kuvaavat omat tietojohtamisen tarpeensa.

• Tuki-toimialan alainen Digi-tulosalue vastaa 

• digiohjelman ja dataohjelman valmistelusta ja seurannasta

• tietojohtamisen arvioinnista, kehittämisestä, toteutumisesta ja teknisestä toteutuksesta

2.4 Tietojohtamisen periaatteet

Sininen teksti = valmistelutyössä syntynyt kuvaus

Punainen teksti = dataohjelmaan pohjautuva kuvaus
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3. Oman tuotannon ja ostopalvelujen johtaminen

• hyvinvointialuejohtajan alainen linjaorganisaatio vastaa järjestämispäätöksien toimeenpanon 

lisäksi oman palvelutuotannon ja ostopalvelujen johtamisesta.

• Omaan tuotantoon kuuluu järjestämisvastuulla olevia asiakaspalveluja sekä omassa tuotannossa 

tarvittavia tukipalveluja.

• Vastaavia palveluita voidaan hankkia ulkoisilta kumppaneilta.

• Johtajan esikunnassa oleva järjestämisen tuen yksikkö vastaa ostopalveluiden tuesta

• Johtajan esikunnassa oleva talousyksikkö vastaa riittävästä likviditeetistä ja kilpailukykyisistä 

rahoitusinstrumenteista oman tuotannon ja ostopalvelujen rahoittamiseen.

• Asiakaspalvelutuotannosta vastaavat toimialat hankkivat asiakaspalveluita ulkoisilta 

kumppaneilta.

• Tukitoimiala järjestää ja tuottaa eri yksiköille tukipalveluita sisäisten palvelusopimusten tai 

käytäntöjen mukaisesti.
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Rinnasteiset tuotantovaihtoehdot

Oma tuotanto
Ostopalvelut muilta 

julkisilta toimijoilta

Ostopalvelut in-house

yhtiöiltä
Palveluseteli

Ostopalvelut

markkinoilta

Ostopalvelut 

yhteisyrityksiltä

Toimeenpano

Hyvinvointialuejohtaja HVA johtajan esikunta

Tulosalue X

Tulosalue X

Tulosalue X

Tulosalue XTulosalue X

Tulosalue X

Tulosalue X

Tulosalue X

Tulosalue X Tulosalue X

Tulosalue X

Yksikkö Y

Yksikkö Y

Yksikkö Y

Tulosalue XTulosalue X

Tulosalue X

Tulosalue X

Toimialoilla vastuu järjestämisen 

toimeenpanosta käytännössä

Vastuu järjestämisen 

toteutuksesta
Järjestämisen 

tuki

Tilaajarooli Tilaajarooli Tilaajarooli Tilaajarooli Tilaajarooli

Toimiala 3
(Sote)

Toimiala 2
(Sote)

Toimiala 4
(Sote)

Toimiala 1
(Tuki)

Toimiala 5
(Pelastustoimi)

Yksikkö Y

3.1 Oman tuotannon ja ostopalvelujen 

johtamisen kuvaus
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• Toimiala toimii ensisijaisesti järjestämistehtävän toteuttamisessa ja tarkastelee palveluita 

väestönäkökulmasta.

• Lisäksi toimiala vastaa oman tuotannon johtamisesta.

• Palvelujen tuottaminen perustuu tuotantotapojen analysointiin, joka toteutetaan yhteistyössä järjestämisen 

tuki -yksikön kanssa.

• Tulosaluejohtaja vastaa erityisesti asiakasrajapinnasta ja asiakastyytyväisyydestä tarkastellen palveluita 

asiakasnäkökulmasta.

• Kustannus-, laatu- ja vaikuttavuustietoa tuotetaan organisaation kaikille tasoille samasta tietopohjasta. 

Tiedonkeruun tavoite on, että toimialajohtajalla ja tulosaluejohtajalla on riittävän yksityiskohtainen näkemys 

siitä, toimivatko oma tuotanto ja hankittu tuotanto sovitusti ja asianmukaisesti. 

• Jokainen työntekijä, operatiiviselta tasolta strategiseen johtoon on tietoinen taloudellisesta vastuustaan ja 

oman toimintansa vaikutuksesta hyvinvointialueen talouden kokonaisuuteen.

• Omaa tuotantoa ja ostopalveluita arvioidaan ja mitataan samoilla kriteereillä. Mittaamisen ja seurannan 

menetelmät kuvataan (monituottajuusohjelmassa ja) omavalvontaohjelmassa

3.1.1 Oman tuotannon johtaminen
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• Omaa tuotantoa varten sekä omaa tuotantoa täydentämään voidaan hankkia palveluita ulkoisilta 

kumppaneilta.

• Hyvinvointialuejohtaja päättää enintään viiden miljoonan euron hankinnoista.

• Toimialajohtajat ja esikunnan yksiköiden johtajat vastaavat palvelukokonaisuuden järjestämisestä ja siihen 

liittyvästä taloudesta, päättävät hankinnoista miljoonaan euroon asti ja ovat vastuussa siitä, että hankituista 

palvelusta saadaan oman tuotannon kanssa vertailukelpoista laatu-, kustannus- ja vaikuttavuustietoa. 

• Tulosaluejohtajat vastaavat palvelukokonaisuuden tuotannosta ja siihen liittyvästä taloudesta, päättävät 

hankinnoista 100 000 euroon asti ja ovat vastuussa siitä, että hankituista palvelusta saadaan oman tuotannon 

kanssa vertailukelpoista laatu-, kustannus- ja vaikuttavuustietoa.

• Järjestämisen tuen yksikkö vastaa hankintojen ohjeistuksesta ja tuesta ja seurannasta sekä sopimusten 

hallinnasta ja sopimusohjauksesta

• Strategisia hankintoja ovat 

• euromääräisesti merkittävät hankinnat, joiden päätöksenteosta vastaa hyvinvointialueen hallitus tai muu poliittinen toimielin sekä

• toiminnan kannalta merkittävät hankinnat, jotka hyvinvointialuejohtaja, toimialajohtaja tai järjestämisjohtaja on linjannut strategiseksi hankinnaksi.

3.1.2 Ostopalvelujen johtaminen
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• Hyvinvointialue toteuttaa yhteistoimintaa alueen 

kuntien, järjestöjen, valtion, henkilöstön ja 

työntekijäjärjestöjen sekä muiden 

hyvinvointialueiden kanssa. 

• Yhteistoiminnan johtaminen ja yhteisten 

tavoitteiden saavuttaminen edellyttää 

verkostojohtamista.

4. Yhteistoiminnan johtaminen
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Aluehallitus

Toimiala 5
(Pelastustoimi)

Toimiala 2
(Sote)

Toimiala 3
(Sote)

Toimiala 4
(Sote)

Aluevaltuusto

Alueen kunnat ja 

maakuntaliitto

• Kunta-HYTE

Neuvottelu
• Yhteistyö

• Tavoitteet

• Resurssit ja työnjako

Toimiala 1
(Tukipalvelut)

Täytäntöön-

pano

Tavoitteena asukkaiden hyvinvointi ja 

palveluiden kysynnän hallinta

Asettaminen

Esitykset
Yhdyspinta-

neuvottelukunta *

Esitykset

Tekninen tuki

20

Ehdotus jäsenistä

Esitykset 

käsiteltävistä 

asioista

Esitykset 

käsiteltävistä 

asioista

Järjestö-

neuvottelukunta

• Kansalais-

järjestöt

x Jäsenten lukumäärä

*Neuvottelukunnalla tarkoitetaan 

hallituksen asettamaa 

yhdyspintatoimielintä, johon 

hyvinvointialue, alueen kunnat, 

maakuntaliitto ja järjestöt 

nimeävät jäseniä. 

HVA johtajan 

esikunta

HyvinvointialuejohtajaEsitykset 

käsiteltävistä 

asioista

pj (kunnat)

Valmistelu-
ryhmä

Järjestämisen tuki

4.1 HYTE- ja yhdyspintatyö
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Aluehallitus

Aluevaltuusto

Asettaminen

EsityksetYhdyspinta-

neuvottelukunta *

Tekninen tuki

20

x Jäsenten lukumäärä

*Neuvottelukunnalla tarkoitetaan 

hallituksen asettamaa 

yhdyspintatoimielintä, johon 

hyvinvointialue, alueen kunnat, 

maakuntaliitto ja järjestöt 

nimeävät jäseniä. 

hyvinvointialuejohtaja

Mietinnöt ja lausunnot

Poliittinen 

harkinta
Viranhaltija-

valmistelu

Esitykset kuntien hallituksille

Esitykset 

käsiteltävistä 

asioista
HVA johtajan esikunta

Esitykset 

käsiteltävistä 

asioista

Toimiala 5
(Pelastustoimi)

Toimiala 2
(Sote)

Toimiala 3
(Sote)

Toimiala 4
(Sote)

Toimiala 1
(Tukipalvelut)

Täytäntöön-

pano

pj (kunnat)

Valmistelu-
ryhmä

Järjestämisen tuki

HYTE-
lautakunta

4.1 HYTE- ja yhdyspintatyö
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• Neuvottelukunnan puheenjohtaja on kuntien nimeämä edustaja

• Neuvottelukunnan toiminnan valmistelua sekä selvityksiä varten on erillinen 

valmisteluelin.

• Hyvinvointialueen toteuttaman HYTE-työn toimeenpano tapahtuu toimialojen välisenä 

yhteistyönä, jota koordinoi järjestämisen tuki -yksikkö.

• Hyvinvointialueen HYTE-, yhdyspinta- ja kokonaisturvallisuusasioiden poliittinen 

valmistelu kanavoituu HYTE-lautakunnan kautta aluehallitukselle, joka tekee esityksiä 

aluevaltuuston päätettäväksi.

4.1 HYTE- ja yhdyspintatyö 1/2
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• Neuvottelukunnan puheenjohtaja on kuntien nimeämä edustaja

• Neuvottelukunnan toiminnan valmistelua sekä selvityksiä varten on erillinen 

valmisteluelin.

• Hyvinvointialueen toteuttaman HYTE-työn toimeenpano tapahtuu toimialojen välisenä 

yhteistyönä, jota koordinoi järjestämisen tuki -yksikkö.

• Hyvinvointialueen HYTE-, yhdyspinta- ja kokonaisturvallisuusasioiden poliittinen 

valmistelu kanavoituu HYTE-lautakunnan kautta aluehallitukselle, joka tekee esityksiä 

aluevaltuuston päätettäväksi.

4.1 HYTE- ja yhdyspintatyö 2/2
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Aluehallitus

Hyvinvointialuejohtaja

Aluevaltuusto

Pelastustoimiala
4 sote-/tuki-

toimialaa 

Vuosittaiset neuvottelut 

sosiaali- ja 

terveydenhuollon 

tehtävien 

toteuttamisesta

STM
Sosiaali- ja 

terveydenhuolto

SM
Pelastustoimi

VM
Rahoitus

Vuosittaiset neuvottelut 

pelastustoimen 

tehtävien 

toteuttamisesta

Valtiokonttori

Valtioneuvosto

HVA johtajan 

esikunta

Vastuu 

neuvottelujen 

järjestämisestä

Valmistelu

Esitys tilikausittaisen valtuuden 

määrästä pitkäaikaisen lainan 

ottamiseksi

Vuosittainen päätös 

tilikausittaisen valtuuden 

määrästä pitkäaikaisen lainan 

ottamiseksi

Tilinpäätös, osavuosikatsaus, 

kustannustiedot ym.

Ohjauskeinot:

• Lainsäädäntö

• Määrärahat

• Suositukset

Lakiin perustuva säännöllinen yhteistoiminta

Operatiivinen yhteistoimintaa tilanteen ja tarpeen mukaan

Aluehallintovirasto Valvira Ministeriöt

4.2 Yhteistoiminta valtion kanssa
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Neljännesvuosikatsaus 

Valtiokonttorille

Neljännesvuosikatsaus 

Valtiokonttorille

Puolivuosikatsaus 

Valtiokonttorille

Puolivuosikatsaus 

Valtiokonttorille

Neuvottelut STM/VM/SM

Investointisuunnitelman 

toimittaminen

4.2 Yhteistoiminta valtion kanssa (vuosikello)
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• Lakiin perustuva säännöllinen yhteistoiminta

• Hyvinvointialue neuvottelee vuosittain sosiaali- ja terveysministeriön kanssa sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävien toteuttamisesta. 
Vastaavasti hyvinvointialue neuvottelee vuosittain sisäministeriön kanssa pelastustoimen tehtävien toteuttamisesta. 

• Valtiovarainministeriö osallistuu neuvotteluihin. Neuvottelujen tarkoituksena on yhteisen tilannekuvan tarkastelu, hyvinvointialueen 
järjestämistehtävän strategisen tason ohjaus erityisesti 8 §:ssä tarkoitetut pelastustoimen valtakunnalliset tavoitteet huomioiden 
sekä ministeriöiden ja hyvinvointialueen välisen yhteistyön edistäminen. Neuvotteluissa seurataan ja arvioidaan hyvinvointialueen 
järjestämisvastuun toteutumista. Niissä käsitellään hyvinvointialueen palveluiden järjestämisen tavoitteita sekä niitä tukevia 
toimenpiteitä. Ministeriöt voivat tarvittaessa antaa hyvinvointialueelle järjestämistä koskevia toimenpidesuosituksia.

• Hyvinvointialuejohtaja vastaa vuosittaisten läkisääteisten neuvottelujen järjestämisestä.

• Hyvinvointialuejohtajan esikunnassa oleva talousjohtaja vastaa taloussisältöjen valmistelusta ja sote-toimialojen ja 
pelastustoimialan toimialajohtajat omia toimialojaan koskevien sisältöjen valmistelusta.

• Valtioneuvosto päättää vuosittain valtiovarainministeriön esityksestä hyvinvointialueen tilikausittaisen valtuuden määrästä 
pitkäaikaisen lainan ottamiseksi.

• Hyvinvointialueen on toimitettava tilinpäätös-, osavuosikatsaus- ja kustannustiedot sekä muualla laissa tai lain nojalla säännöllisesti 
toimitettavaksi edellytetyt taloustiedot Valtiokonttorille yhteentoimivuuden edellyttämässä muodossa.

• Investointisuunnitelmaa koskeva esitys on toimitettava valtiovarainministeriölle, sosiaali- ja terveysministeriölle ja sisäministeriölle 
kalenterivuoden loppuun mennessä.

• Lisäksi operatiivista yhteistoimintaa toteutetaan valtion viranomaisten (esim. aluehallintovirasto ja Valvira) 
ja ministeriöiden kanssa tilanteen ja tarpeen mukaan

Sininen teksti = valmistelutyössä syntynyt kuvaus

Punainen teksti = lain määrittelemä reunaehto

4.2 Yhteistoiminta valtion kanssa
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Aluevaltuusto

Henkilöstö

Aluehallitus
Vastaa henkilöstöpolitiikasta

Hyväksyy henkilöstöohjelman

Yhteistyötoimikunta Työntekijäjärjestöt

Nimeää työnantajaedustajat

Nimeää 

henkilöstöedustajat

Työsuojeluvaltuutetut
Työsuojeluvaalit

Työsuojelutoimikunta

Luottamusmiehet
Luottamusmiesvaalit

Nimeää 

työsuojelupäällikön

Hyvinvointialue-

johtaja

xx

>7700

x Jäsenten lukumäärä

4.3 Yhteistoiminta henkilöstön ja 

työntekijäjärjestöjen kanssa
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4.3 Yhteistoiminta henkilöstön ja 

työntekijäjärjestöjen kanssa

• Hyvinvointialueen hallitus edustaa hyvinvointialuetta 

työnantajana ja vastaa hyvinvointialueen henkilöstöpolitiikasta. 

• Hyvinvointialuejohtaja asettaa ja nimeää työnantajan edustajat 

yhteistoiminta- ja työsuojelutoimielimiin.

• Hyvinvointialueen henkilöstö valitsee vaaleissa 

luottamushenkilöt (työsuojeluvaltuutetut ja luottamusmiehet).

• Yhteistyötoimikunnassa on yhteensä XX jäsentä

• x työnantajan edustajaa

• y työsuojeluvaltuutettua

• z järjestöjen edustajaa

Sininen teksti = valmistelutyössä syntynyt kuvaus

Punainen teksti = lain määrittelemä reunaehto
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Sote-yhteistyön mahdolliset muodot muiden 

hyvinvointialueiden kanssa

(tarkentuvat valmistelun edetessä)*

Pelastuslaitosten yhteistoiminnan muodot 

(tarkentuvat valmistelun edetessä)*

Aluehallitus

Hyvinvointialuejohtaja

Yhteinen virka Yhteinen toimielin

Hyvinvointiyhtymä

• Yhtymävaltuusto

• Yhtymäkokous

Sopimus 

viranomaistehtävän 

hoitamisesta

Yhteistyöalueet (YTA, ent. erva)

AluevaltuustoPäätökset yhteistyön 

perustamisesta 

Päätökset 

yhteistyösopimuksista

Yhteistoiminta-

sopimus pelastus-

toiminnasta eri 

alueiden kesken

Pelastuslaitosten 

kumppanuus-

verkosto
Pelastustoimiala

4 sote-/tuki-

toimialaa

YTA-yhteistoiminnan 

johtaminen

Operatiivinen 

yhteistoiminta

HVA johtajan 

esikunta

*Mahdollisia vaikutuksia poliittiseen 

päätöksentekoon, järjestämiseen sekä 

palveluiden tuotantoon ja hankintaan.

Yhteistoiminta 

omistajaohjauksessa

Yhtiöt, joissa omistajana useampi hyvinvointialue

Yhteistyö

4.4 Yhteistoiminta muiden hyvinvointialueiden kanssa
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• Hyvinvointialueet voivat sopimuksen nojalla hoitaa tehtäviään yhdessä.

• Hyvinvointialueiden julkisoikeudellisen yhteistoiminnan muotoja ovat yhteinen

toimielin, yhteinen virka, sopimus viranomaistehtävän hoitamisesta ja 

hyvinvointiyhtymä.

• Yhteistyöalueet

• Päijät-Hämeen hyvinvointialue on osa eteläistä yhteistyöaluetta (YTA), ja sen väestöpohja muodostaa 

n. 9 % eteläisen YTA:n väestöpohjasta

• YTA-sopimus tehdään valtuustokausittain, ja STM toimii sopimuksen sisällön määrittäjänä mikäli 

osapuolet (hyvinvointialueet) eivät pääse sopimuksen sisällöstä yhteisymmärrykseen

• Vapaaehtoisesti yhteistyösopimuksen voi tehdä jo vuoden 2022 aikana, mutta säädöksissä sopimusta 

edellytetään viimeistään vuoden 2025 alusta

Sininen teksti = valmistelutyössä syntynyt kuvaus

Punainen teksti = lain määrittelemä reunaehto

4.4 Yhteistoiminta muiden hyvinvointialueiden kanssa



OSA 4: Viranhaltijaorganisaation 

kuvausta
• Yleisiä periaatteita

1. Hyvinvointialuejohtaja

1.1 Hyvintointialuejohtajan tehtävä

1.2 Johtajan esikunta

1.2.1 Konserniohjaus

2. Toimialajohtaja

3. Tulosaluejohtaja

4. Toimintayksiköt
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• Viranhaltijaorganisaation rakenne

• Hyvinvointialueen palvelutuotanto jakautuu viiteen, hyvinvointialuejohtajan alaiseen, toimialaan, joihin on 

sijoitettu mahdollisimman paljon toimintoja. Lisäksi hyvinvointialueella on liikelaitos, jota johtaa 

aluehallituksen alainen viranhaltijoista koostuva liikelaitoksen johtokunta.

• Toimialat jakautuvat tulosalueiksi, ja tulosalueet edelleen toimintayksiköiksi

• Hyvinvointialuejohtajan esikunnassa on johtajan ja hallituksen päätöksentekoon liittyvää valmistelua ja 

näiden päätösten täytäntöönpanoa sekä järjestämistä tukevia toimintoja.

• Toimialajohtajan alla voi olla toimintoja (tiimejä), jotka eivät sijoitu tulosalueille tai esikunnan toimintoihin

• Operatiivista kehittämistoimintaa toteutetaan linjaorganisaatiossa

• Esihenkilöille tulee olla määriteltynä yksi tai useampi sijainen

Yleisiä periaatteita 1/3



70

T
im

o
 L

o
u

n
a

• Johtamisen työkalut ja mittarit

• Hyvinvointialueen mittareiden kehittämisessä voidaan hyödyntää esimerkiksi Triple Aim- tai 

Quadruple Aim -viitekehyksiä. Triple Aim -viitekehyksen keskeiset ulottuvuudet ovat 

asiakaskokemus, vaikuttavuus ja talous. Quadruple Aim -malliin kytkeytyy myös 

henkilöstökokemus.

• Vertaiskehittämisen avulla voidaan analysoida ja vertailla hyvinvointialueen toimintaa 

suhteessa muihin.

• Mittareiden kehittämis- ja seurantavastuu jakautuvat organisaation eri tasoille. Mittareiden 

tulee olla sellaisia, että ne tukevat yksikölle asetettujen tavoitteiden toteutumisen seurantaa.

• Seurantaa tehdään mittarista riippuen reaaliaikaisesti tai esimerkiksi kuukausittaisen 

raportoinnin pohjalta verraten toteumia ja ennusteita

• Keskeisten prosessien kuvaukset (esim. asiakaspolut, joita kuvattu IMS-järjestelmässä) 

otetaan systemaattiseksi osaksi johtamisjärjestelmää.

Yleisiä periaatteita 2/3
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• Valmistelufoorumeja 

• Hyvinvointialueella, toimialoilla ja tulosalueilla on johtoryhmät, 

jotka tukevat yksikön esihenkilön toimintaa

• Johtoryhmässä käydyn keskustelun perusteella 

viranhaltijapäätökset tekee johtoryhmän puheenjohtaja

• Palveluyksiköissä valmistelufoorumeina toimivat 

tiimikokoukset

• Hyvinvointialue voi myös toteuttaa neuvoa antavia henkilöstö-

tai asiakaskyselyitä päätöksenteon tueksi

Yleisiä periaatteita 3/3
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Asiakasrajapinta

HVA johtajan esikunta

Tulosalue TulosalueTulosalue

Yksikkö Y

Yksikkö Y

Yksikkö Y

Toimiala ToimialaToimiala Toimiala

Tulosalue

Toimintayksikkö Toimintayksikkö Toimintayksikkö

Toimialajohtajan 
alaiset tiimit

Alatoiminto A

Alatoiminto B

Alatoiminto A

Alatoiminto B

Alatoiminto A

Alatoiminto B
Toiminto A

Toiminto B

Toiminto A

Toiminto B

Toiminto A

Toiminto B

Toiminto A

Toiminto B

Prosessi-
vaihe 1

Prosessi-
vaihe 2

O
rg

a
n

is
o

id
u

ta
a
n

 t
a
rp

e
e
n

 

v
a

a
ti

m
a

ll
a

 t
a

v
a

ll
a

.

Toiminto 3Toiminto 2Toiminto 1 Asiakas-
segmentti 1

Asiakas-
segmentti 2

Asiakas-
segmentti 3

Asiakas A

Prosessi-
vaihe 3

Yksikkö Y

Rakenne on avattu 

esimerkinomaisesti

yhdelle toimialalle. Samat 

periaatteet koskevat 

kaikkia toimialoja.

Toimiala

Aluehallitus

Liikelaitos 
(Verso)

Liikelaitoksen 
johtokunta

Hyvinvointialuejohtaja

Hyvinvointialueen viranhaltijaorganisaatio



73

T
im

o
 L

o
u

n
a

Asiakirjan nimi Päätösvastuu Valmistelu- ja seurantavastuu

Strategia Aluevaltuusto Hyvinvointialuejohtaja

Sote-palvelustrategia (sisältyy edelliseen) Aluevaltuusto Hyvinvointilauejohtaja

Hallintosääntö (ml. entistä pelastustoimen johtosääntöä vastaava asiakirja) Aluevaltuusto Hallintojohtaja (esikunta)

Konserniohje Aluevaltuusto Konserni- ja yhteyspäällikkö (esikunta)

Talousarvio, taloussuunnitelma, tilinpäätös, investointisuunnitelma Aluevaltuusto Talousjohtaja (esikunta)

Pelastustoimen palvelutasopäätös Aluevaltuusto Pelastusjohtaja (pelastustoimiala)

Johtajasopimus Aluehallitus Henkilöstöjohtaja (tukitoimiala)

Investointiohjelma Aluehallitus Talousjohtaja (esikunta)

Henkilöstöohjelma Aluehallitus Henkilöstöjohtaja (tukitoimiala)

Toimitilaohjelma Aluehallitus Toimitilajohtaja (tukitoimiala)

Dataohjelma ja digiohjelma Aluehallitus Tietohallintojohtaja (tukitoimiala)

Monituottajuusohjelma, omavalvontaohjelma, hankintaohjeistus ja -valtuudet Aluehallitus Järjestämisen tuen johtaja (esikunta)

Viestintäohjelma Aluehallitus Viestintäjohtaja (esikunta tai tukitoimiala)

Valmiussuunnitelma Aluehallitus Valmiuspäällikkö (tukitoimiala)

Toimintasääntö (sis. tulosaluejako) Aluehallitus Konserni- ja yhteyspäällikkö (esikunta)

Johtamisjärjestelmän kuvaus (sis. Toimintaohje*) Johtaja Konserni- ja yhteyspäällikkö (esikunta)

Asiakirjahierarkiassa ylempänä oleviin asiakirjoihin tehtävät muutokset tulee huomioida automaattisesti hierarkiassa alempana olevien asiakirjojen sisältöihin 
teknisinä muutoksina niiltä osin, kuin ne kyseisiin asiakirjoihin vaikuttavat.

Hyvinvointialuejohtajan alaisessa viranhaltijaorganisaatiossa sovelletaan yllä mainittujen asiakirjojen antamaa harkintavaltaa ja valtuuksia.

Johtamisjärjestelmä-asiakirjavastuita
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Yksikkö -

• Johtaa hyvinvointialueen hallintoa, taloutta ja muuta toimintaa 

aluehallituksen alaisuudessa.

• Johtaa viranhaltijaorganisaatiota hyvinvointialueen strategian ja poliittisten 

linjausten mukaisesti.

• Toimii konsernijohtajana.

Osaamis- ja tietovaatimukset

• Kelpoisuusehdot (lakisääteiset tai 

organisaation itsensä määrittelemät 

kelpoisuusehdot)

Päätöksenteko

• Päättää tulosalueiden jakautumisesta 

palveluyksiköihin.

• Päättää johtamisjärjestelmän kuvauksesta.

Raportointisuhteet

• Hyvinvointialuejohtaja raportoi aluehallitukselle

• Toimialajohtajat ja esikunnan toimintojen johtajat 

raportoivat hyvinvointialuejohtajalle

Työn arviointi

• Perustuu 

aluehallituksen 

päättämään 

johtajasopimukseen. 

Tehtävä
Tehtävän tarkoitus ja merkitys

Vastuut

Hyvinvointialue-

johtaja

Tietotarpeet

• Koko organisaation kattavat strategisen tason raporttitiedot, esim.:

• Ajantasainen tilannekuvatieto yli toimiala- ja palvelurajojen

• Tieto asiakastyytyväisyydestä ja henkilöstökokemuksesta

• Oman ja hankitun tuotannon seuranta- ja ohjaustiedot

• Palvelutuottajien vertailutiedot

• Toiminnan ja talouden seurantatiedot ja ennusteet

• Vertailutieto muihin alueisiin

• vastaa osaltaan hyvinvointialueen toiminnan yhteensovittamisesta

• vastaa strategia- ja taloussuunnittelusta

• vastaa hallituksen hyväksymissä ohjelmissa määritettyjen painopisteiden 

toteutumisesta

• vastaa toiminnan tehokkuudesta ja tuloksellisuudesta

• vastaa kehittämisestä ja yhteistyöstä eri sidosryhmien ja verkostojen kanssa

• vastaa yhteistoiminnasta muiden hyvinvointialueiden kanssa

• vastaa hyvinvointialueen tiedottamisesta

• vastaa, että henkilöstön toimivalta ja vastuut on järjestetty asianmukaisesti

• vastaa, että sisäinen valvonta ja riskienhallinta on asianmukaisesti järjestetty

• antaa koko hyvinvointialuetta tai useampaa kuin yhtä toimialaa koskevat 

lausunnot

• tekee hallitukselle järjestämistä koskevia esityksiä ja vastaa hallituksen 

järjestämispäätösten täytäntöönpanosta koko palveluverkossa

• vastaa, että että hyvinvointialue käy vuosittaiset lakisääteiset neuvottelut 

ministeriöiden kanssa 

• suorittaa muut aluehallituksen määräämät tehtävät

1. Tehtävänkuvaus: Hyvinvointialuejohtaja
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1.2 Johtajan esikunta

• Hyvinvointialuejohtajan esikunnassa on 

hyvinvointialuejohtajan ja hallituksen 

päätöksentekoon liittyvää valmistelua ja näiden 

päätösten täytäntöönpanoa sekä järjestämistä 

tukevia toimintoja. 

• Hyvinvointialuejohtaja toimii esikunnan johtajana

• Esikunnassa olevilla yksiköillä on suora 

ohjausoikeus toimialoihin ja liikelaitokseen. 

Raportointivastuut toteutuvat linjaorganisaation 

mukaisesti, eli sekä esikunnan yksiköiden johtajat 

että toimialajohtajat raportoivat 

hyvinvointialuejohtajalle.
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1.2.1 Konserniohjaus

• Konserniohjauksen yksikkö

• kuuluu konsernijohtoon yhdessä hallituksen ja hyvinvointialueen johtajan kanssa

• vastaa hyvinvointialuekonsernin omistukseen kuuluvien organisaatioiden omistajaohjauksen käytännön 

toteutuksesta

• valmistelee konserniohjaukseen liittyviä esityksiä hyvinvointialueen johtajalle

• vastaa konserniohjeen, toimintasäännön ja johtamisjärjestelmän kuvauksen valmistelusta ja seurannasta

• valmistelee tytäryhtiöiden ja liikelaitosten toiminnalliset tavoitteet talousarvioon

• osallistuu hyvinvointialueen edustajana yhteisöjen rakenteista käytäviin neuvotteluihin

• perustaminen, ostaminen, myyminen, purkaminen

• perustamissopimukset, yhtiöjärjestykset, osakassopimukset, omistajastrategiat

• corporate governance -ohjeistuksen valmistelu ja seuranta

• koordinoi ja toteuttaa osallistumista yhtiöiden yhtiökokouksiin, hallitustyöhön, nimitystoimikuntiin tai muuhun 

yhteistoimintaan

• vastaa siitä, että asiakasneuvottelukuntiin tulee edustus tilaajayksiköistä 

• vastaa muiden intressiyhteisöjen seurannasta (yhdistykset, säätiöt, kauppakamari, muut juridiset 

yhteistoimintarakenteet) 



77

T
im

o
 L

o
u

n
a

Konsernijohto
Aluehallitus

Hyvinvointialuejohtajan esikunta*

Tytäryhtiö:

• PH tekstiilihuolto Oy

Osakkuusyhtiöt (omistus 20–50%):

• Harjun terveys Oy

• PH Laitoshuoltopalvelut Oy

• PH Ateriapalvelut Oy

• Lahden Sairaalaparkki Oy

Muut 

omistusyhteysyhtiöt

Toimiala 5

(Pelastustoimi)

Toimiala 2

(Sote)

Toimiala 3

(Sote)
Toimiala 4

(Sote)

hyvinvointialuejohtaja

Toimiala 1 

(Tuki)

Tilaajarooli TilaajarooliTilaajarooli Tilaajarooli Tilaajarooli

Tuottajayhtiöt TuottajayhtiötTuottajayhtiöt Tuottajayhtiöt Tuottajayhtiöt

Aluevaltuusto
Strategia

Konserniohje

Talousarvio

Päättää

Ohjaa

Tuottajayhtiöillä tarkoitetaan tässä kaaviossa omistusyhteysyhtiöitä.

*Esikunta toteuttaa omistajaohjauksen lisäksi muitakin toimintoja. Tämä kaavio kuvaa toimintoja konsernirakenteen näkökulmasta huomioiden vain 

omistajaohjauksen ja tilaajaohjauksen.

Omistajaohjaus

1.2.1 Konserniohjaus (konsernirakenne)
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• Aluevaltuuston hyväksymässä hallintosäännössä ja konserniohjeessa määrätään konsernijohdon

tehtävistä ja toimivallan jaosta.

• Hyvinvointialueen konsernin johtoon kuuluvat aluehallitus, hyvinvointialuejohtaja, ja johtajan

esikunnassa työskentelevä konserniohjauksesta vastaava viranhaltija. 

• Aluehallitus vastaa hyvinvointialuekonsernin omistajaohjauksesta ja konsernivalvonnan

järjestämisestä.

• Johtaja ja johtajan esikunnassa työskentelevä konserniohjauksesta vastaava viranhaltija

toteuttavat konsernin tytäryhtiön, osakkuusyhtiöiden ja muiden omistusyhteysyhtiöiden

omistajaohjausta käytännössä. Omistajaohjauksen piiriin kuuluvat myös yhdistykset, säätiöt ja 

muut yhteisöt

• Toimialat vastaavat tuottajayhtiöiltä hankittavien palvelujen tilaajaohjauksesta. Tuottajayhtiöillä 

tarkoitetaan tässä yhteydessä omistusyhteysyhtiöitä.

1.2.4 Konserniohjaus (konsernirakenne)

Sininen teksti = valmistelutyössä syntynyt kuvaus

Punainen teksti = lain määrittelemä reunaehto
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Yksikkö Toimiala X

• Johtaa ja kehittää toimialansa toimintaa aluehallituksen, 

hyvinvointialuejohtajan ja mahdollisen toimielimen alaisuudessa.

• Johtaa toimialaa hyvinvointialueen strategian, palvelustrategian ja 

poliittisten linjausten mukaisesti.

Osaamis- ja tietovaatimukset

• Kelpoisuusehdot (lakisääteiset tai 

organisaation itsensä määrittelemät 

kelpoisuusehdot)

Päätöksenteko

• Päättää tulosalueiden jakautumisesta 

palveluyksiköihin.

• Päättää yksittäisistä, enintään miljoonan euron 

arvoisista toimialueensa hankinnoista ja tekee 

hankintaesitykset tämän ylittävistä hankinnoista.

Raportointisuhteet

• Toimialajohtaja raportoi hyvinvointialuejohtajalle

• Tulosaluejohtajat raportoivat toimialajohtajalle

Työn arviointi

• Perustuu tulossopimukseen, josta 

hyvinvointialuejohtaja ja toimialajohtaja 

sopivat. 

• Tavoitteiden toteutumisesta käydään 

hyvinvointialuejohtajan ja 

toimialajohtajan välinen neuvottelu 

kunkin osavuosikatsauksen ja 

tilipäätöksen valmistumisen jälkeen.

Tehtävä
Tehtävän tarkoitus ja merkitys

Vastuut

Toimialajohtaja

Tietotarpeet

• Toimialatason taktiset tilannekuvatiedot esim.:

• Tieto palvelujen tuottajista ja niiden 

palveluvolyymeistä

• Tieto palvelujen markkinoista 

• Tieto palvelujen laadusta ja saatavuudesta

• Tieto asiakastyytyväisyydestä, 

henkilöstökokemuksesta ja työvoiman 

saatavuudesta

• Vastaa toimialansa toiminnasta
Vastaa toimialaansa liittyvästä viranomaisvastuusta ja palveluiden 
järjestämistehtävän toteuttamisesta.

• Vastaa toimialansa toiminnan suunnittelusta, taloudesta, 
kehittämisestä, yhteensovittamisesta, toimeenpanosta, 
ostopalveluista, arvioinnista, riskienhallinnasta, sisäisestä valvonnasta, 
laadusta ja asiakastyytyväisyydestä.

• Vastaa toiminnan mittaamisesta ja siitä, että henkilöstöohjelmassa 
määritetyt painopisteet toteutuvat toimialalla.

• Vastaa yhdessä muiden toimialajohtajien kanssa palveluiden 
asiakaskeskeisestä ja kustannustehokkaasta integraatiosta.

• Vastaa toimialansa henkilöstön kehittämisestä, työnjaosta ja 
yhteistyöstä.

• Antaa toimialaansa koskevia lausuntoja.
• Antaa useampaa kuin yhtä toimialansa vastuualuetta koskevat 

lausunnot.
• Suorittaa muut hyvinvointialuejohtajan määräämät tehtävät.
• Vastaa siitä, että palveluiden tuotantotapa on hyvinvointialueen 

strategisten tavoitteiden ja poliittisten linjausten mukaista.

2. Tehtävänkuvaus: Toimialajohtaja
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Yksikkö Tulosalue X

• Johtaa ja kehittää täyspäiväisesti tulosalueensa toimintaa 

toimialajohtajan alaisuudessa.

• Johtaa tulosaluetta hyvinvointialuestrategian, palvelustrategian ja 

poliittisten linjausten mukaisesti.

Osaamis- ja tietovaatimukset

• Kelpoisuusehdot (lakisääteiset tai 

organisaation itsensä määrittelemät 

kelpoisuusehdot)

Päätöksenteko

• Päättää yksittäisistä, enintään 100 000 euron 

arvoisista tulosalueensa hankinnoista ja tekee 

hankintaesitykset tämän ylittävistä hankinnoista 

toimialajohtajalle.

• Päättää asiakkaan tai potilaan välttämättömään 

hoitoon liittyvät yksilökohtaiset palvelusopimukset 

ilman hankintarajaa.

Raportointisuhteet

• Tulosaluejohtaja raportoi toimialajohtajalle

• Toimintayksiköiden esihenkilöt raportoivat 

tulosaluejohtajalle

Työn arviointi

• Perustuu tavoitteisiin, joista 

toimialajohtaja ja tulosaluejohtaja 

sopivat. 

• Tavoitteiden toteutumisesta käydään 

toimialajohtajan ja tulosaluejohtajan 

välinen neuvottelu.

Tehtävä
Tehtävän tarkoitus ja merkitys

Vastuut

Tulosaluejohtaja

Tietotarpeet

• Tulosaluetason taktiset ja operatiiviset 

tilannekuvatiedot esim.:

• Tieto palvelujen tuottajista ja niiden 

palveluvolyymeistä

• Tieto palvelujen markkinoista ja kysynnästä

• Tieto palvelutuotannon resurssien määrästä, 

kohdentumisesta ja kuormituksesta

• Tieto asiakastyytyväisyydestä ja 

henkilöstökokemuksesta

• Vastaa sekä hankitusta että omasta palvelutuotannosta 
tulosalueellaan.

• Vastaa tulosalueen suunnittelusta, taloudesta, kehittämisestä, 
riskienhallinnasta ja sisäisestä valvonnasta.

• Vastaa tulosalueen henkilöstön kehittämisestä, työnjaosta ja 
yhteistyöstä.

• Vastaa siitä, että omaa palvelutuotantoa ja hankittua palvelutuotantoa 
arvioidaan ja mitataan samoilla kriteereillä.

• Antaa tulosaluettaan koskevia lausuntoja.
• Suorittaa muut hyvinvointialuejohtajan tai toimialajohtajan määräämät 

tehtävät.

3. Tehtävänkuvaus: Tulosaluejohtaja



81

T
im

o
 L

o
u

n
a

• Toimintayksiköt ovat osa linjaorganisaatiota. 

Toimintayksikön alla asiakasrajapinnassa 

organisoidutaan tarpeen mukaisesti. 

Linjaorganisaation lisäksi vaihtoehtoina on 

myös muita malleja (esimerkiksi tiimimalli).

• Toimintayksikön esihenkilö raportoi 

tulosaluejohtajalle.

• Henkilöstömääriltään suurissa 

toimintayksiköissä voi olla vielä yksi 

esihenkilötaso operatiivisia työnjohdollisia 

tehtäviä varten.

4. Toimintayksiköt
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Kiitos

Timo Louna


