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Hyvinvointialueiden tehtävät 1.1.2023-
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Terveydenhuolto

Terveyden- ja hyvinvoinnin edistäminen,
perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito

Terveystarkastukset
Neuvolapalvelut

Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto
Opiskeluhuollon psykologipalvelut

Seulonnat
Avosairaanhoito
Kotisairaanhoito

Lääkinnällinen kuntoutus
Mielenterveystyö

Päihdetyö
Suun terveydenhuolto

Merenkulkijoiden terveydenhuolto
Työterveyshuolto

Ensihoito
Päivystys

Sairaala-/vuodeosastotoiminta
Opetus- ja tutkimustoimintaa

Pelastustoimi
Pelastustoiminta

Öljyntorjunta
Palontutkinta

Väestön varoittaminen
Vaaratiedottaminen
Turvallisuusviestintä

Valvontatoiminta
Kemikaalivalvonta

Ohjaus- ja neuvonta
Väestönsuojeluun varautuminen

Sosiaalihuolto
Sosiaalityö

Sosiaaliohjaus
Sosiaalinen kuntoutus

Perhehoito
Perhetyö

Kotipalvelu
Kotihoito

Asumispalvelut
Laitospalvelut

Liikkumista tukevat palvelut
Päihdetyö

Mielenterveystyö
Kasvatus- ja perheneuvonta
Perheoikeudelliset palvelut

Vammaispalvelut (sis. erityishuolto)
Ehkäisevä ja täydentävä toimeentulotuki

Sosiaalinen luototus
Kuntouttava työtoiminta

Omaishoidon tuki
Lastensuojelu

Opiskeluhuollon kuraattoripalvelut

Asukkaiden hyvinvoinnin, 
terveyden ja turvallisuuden 

edistäminen

≈ 25mrd.€



Uusi sote-rakenne luo 
merkittäviä uusia 
mahdollisuuksia 
tiedonhallinnan ja ICT-
ratkaisujen nykyistä 
laajempaan ja 
vaikuttavampaan 
hyödyntämiseen



Mahdollisuuksien hyödyntäminen edellyttää

mm.

• Yhteistä tavoitetilaa ja tahtotilaa

• Fokuksen siirtämistä hallintomuutoksesta 
pitkäjänteiseen palveluiden ja toimintamallien 
uudistamiseen

• Lainsäädännön tukea digitalisaation 
mahdollisuuksien nykyistä laajemmalle 
hyödyntämiselle

• Toimivaa yhteistyötä hyvinvointialueiden, 
kuntien, ministeriöiden, muiden kansallisten 
toimijoiden ja digiratkaisuja kehittävien 
toimittajien välillä
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Sivistys Elinkeino ja työllisyys Kehittäjä ja kumppani

Itsehallinto

Hyvinvointi, osallisuus
ja yhteisö

Elinympäristö

Tulevaisuuden kunnan roolit
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Kunnilla ja hyvinvointialueilla on yhteiset 
asukkaat ja paljon yhteisiä tavoitteita

mm.
Asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen
Alueiden ja kuntien elinvoiman vahvistaminen
Asiakaslähtöiset ja toimivat palvelut



Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää 
toimivaa yhteistyötä useilla eri osa-alueilla

Yhteistyössä onnistuminen edellyttää hyvinvointialueiden ja kuntien yhteistä 
tietopohjaa ja toimivaa tiedonkulkua yhteisten asukkaiden palveluissa



Kuntaliitto on sote-uudistuksessa 
kuntien ja hyvinvointialueiden tukena

Kuntaliiton muutostuki

• Ohjeita ja tukimateriaalia 

• Muutostukiwebinaareja

• Verkostoja

• Muutostuki-neuvontapalvelu

www.kuntaliitto.fi/sotemuutostuki
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http://www.kuntaliitto.fi/sotemuutostuki


Toimivaa sosiaali- ja 
terveydenhuoltoa ICT-yhteistyötä 
edistämällä
• AKUSTI-verkostoon kuuluvat 

sairaanhoitopiirit, sote-kuntayhtymät ja 
kunnat, hyvinvointialueiden ICT-
valmistelijat, Kuntaliitto sekä 
kansallisesti merkittävät toimijat, kuten 
esim. Kela ja THL.

• Toiminnan tavoitteena tukea on sosiaali-
ja terveydenhuollon tietohallinnon 
muutoksia ja sote-uudistusta

Lisätietoja: www.kuntaliitto.fi/akusti

Alueiden ja kuntien sote-
tietohallintoyhteistyöverkosto AKUSTI

• Kaikki kehittämisprojektien ja 
selvitystöiden tulokset ovat vapaasti 
hyödynnettävissä



Kuntaliitto tarjoaa osaamistaan
myös hyvinvointialueiden käyttöön
• Kuntaliitossa on vahva osaaminen myös 

hyvinvointialueiden tehtäväkentästä ja 
toiminnan kokonaisuudesta 

• Kuntaliitto tukee jo nyt tällä hetkellä monin 
tavoin sote-uudistuksen toimeenpanoa ja on 
esittänyt hyvinvointialueille kutsun yhteistyön 
jatkoa koskevaan yhteiseen valmisteluun

• Kuntaliitto pystyy tarjoamaan kansallisen 
foorumin myös kuntien ja hyvinvointialueiden 
kansalliselle yhteistyölle
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www.kuntaliitto.fi

Tervetuloa !

Antoisia sote-atkpäiviä !

http://www.kuntaliitto.fi/
https://www.facebook.com/kuntaliitto
https://twitter.com/kuntaliitto
https://www.linkedin.com/company/association-of-finnish-local-and-regional-authorities-kuntaliitto-
https://www.instagram.com/kuntaliitto/

