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Ensimmäisten hyvinvointialuevaalien ehdokasasetteluaika on päättynyt. Varsinainen vaalipäivä 

on sunnuntaina 23.1.2022 ja ennakkoäänestys suoritetaan 12.‒18.1.2022. Kotiäänestykseen on 

ilmoittauduttava oman kunnan keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 11.1. klo 16 mennessä. 

Keskusvaalilautakunnan yhteystiedot löytyvät kotiin toimitettavasta äänestysoikeusilmoituksesta.

Aluevaalilautakunnat vahvistavat vaalin tuloksen 26.1. ja valitun valtuuston 

toimikausi on 1.3.2022‒31.5.2025. Päijät-Hämeen aluevaltuustoon valitaan 69 jäsentä.

Vaalien käytännön tiedot

Valitun valtuuston toimikausi

1.3.2022‒31.5.2025

Kotiäänestykseen 

ilmoittautuminen,

mennessä

Ennakkoäänestys Varsinainen

vaalipäivä

Aluevaalilauta-

kunnat vahvistavat 

tuloksen

11.1.2022

klo 16.00
12.‒18.1.

2022
23.1.2022 26.1.2022



Vaalit käydään kaikilla 21:lla alueella yhtä aikaa ja äänestysalueena on koko hyvinvointialue, eli 

valtuutettuja ei valita kunnittain vaan suhteellisen listavaalin perusteella, aivan kuten esimerkiksi 

eduskuntavaaleissa. Äänioikeus aluevaaleissa määräytyy samalla tavalla kuin kuntavaaleissa.

Vaaleissa varsinaisiksi tai varavaltuutetuiksi valittujen henkilöiden on tehtävä vaalirahailmoitus, joka 

rinnastuu eduskuntavaaleihin. Yhdeltä tukijalta saa vastaanottaa enintään 6000 €, yksityisen 

lahjoittajan nimen ilmoittamisen suojaraja on 1500 € ja kaikki yli 1500 €:n tuet pitää erikseen ilmoittaa 

selvityksessä.

Vaalien käytännön tiedot

Enimmäissumma, 

jonka yhdeltä 

tukijalta saa 

vastaanottaa

Yksityisen lahjoittajan 

nimen ilmoittamisen 

suojaraja

Yli menevät tuet 

ilmoitettava erikseen 

selvityksessä

1500 € 1500 €

6000 €



2. Mikä muuttuu?



Välittömät muutokset ovat

• järjestämisvastuun

• päätösvallan ja

• rahoitusrakenteen muuttuminen.

Toisin kuin hyvinvointiyhtymän hallinnossa, jatkossa koko Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä 

pelastustoimen järjestämisestä sekä rahoituksesta päättää suoraan vaaleilla valittu aluevaltuusto, sille asioita 

valmisteleva aluehallitus sekä muut nimettävät toimielimet.

Mikä muuttuu?



Valtuustokauden ensimmäinen vuosi on päätöksenteon kannalta kriittinen, sillä sen aikana valtuuston tehtävänä 

on lain mukaisesti päättää hyvinvointialuestrategiasta, palvelustrategiasta ja hallinto-ohjesäännöstä.

Järjestämisvastuu astuu voimaan 1.1.2023, eli uusilla valtuutetuilla on aikaa noin 10 kuukautta saattaa 

väliaikaisten valmistelutoimielinten työ loppuun.

Jatkossa Päijät-Hämeen hyvinvointialueella on itsehallinto ja tytäryhtiöineen se muodostaa 

hyvinvointialuekonsernin.

Mikä muuttuu?



Päijät-Hämeen pelastustoimi on jo pitkään toiminut maakunnallisesti, ja se säilyy jatkossakin itsenäisenä ja 

erillisenä toimialana rinnakkain sosiaali- ja terveystoimen kanssa. Pelastustoimen henkilökunta siirtyy myös 

hyvinvointialueen alle.

Pelastuslaitokset hoitavat jatkossakin ensihoitotehtäviä, jos alueella niin päätetään. Tarkoitus on turvata 

pelastustoimen sekä sosiaali- ja terveystoimen tiivis yhteys synergiaetujen saavuttamiseksi.

Koulukuraattorit ja koulupsykologit siirtyvät osaksi hyvinvointialueen henkilöstöä, mikä edellyttää hyvää 

yhteistyötä niin sanotuilla yhdyspinnoilla kuntien kanssa, eli tässä tapauksessa kunnissa säilyvän perusopetuksen 

ja varhaiskasvatuksen kanssa.

Myrskylän ja Pukkilan kunnat siirtyvät Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymästä Itä-Uudenmaan 

hyvinvointialueelle.

Mikä muuttuu?



Mikä muuttuu?

Hyvinvointialuestrategian on sisällettävä:

henkilöstöpolitiikka

omistajapolitiikka

palvelujen järjestämistä ja 

tuottamista koskevat strategiset 

linjaukset

asukkaiden hyvinvoinnin 

edistäminen

asukkaiden osallistumis- ja 

vaikuttamismahdollisuudet

alueen tehtäviä koskevissa 

laeissa säädetyt palvelutavoitteet



Mikä muuttuu?

Järjestämisvastuu sisältää:

viranomaiselle kuuluvan toimivallan 

käyttäminen (julkisen vallan käyttö)

tuottamisen valvonta

päätöksenteko sote-palvelujen 

yhdenvertaisesta saatavuudesta, 

palvelujen tarpeen, määrän ja laadun 

määrittämisestä ja tuottamistavoista

vastuu lakisääteisistä tehtävistä

vastuu palvelujen lisäksi mm.

• ennaltaehkäisevästä sosiaali- ja terveydenhuollosta

• koulutus- ja tutkimustoiminnasta

• poikkeusoloihin ja häiriötilanteisiin varautumisesta sekä

• huoltovarmuudesta

vastuu asiakkaan palvelujen 

yhteensovittamisesta eri toimijoiden 

kesken



Mikä muuttuu?

Nykyinen Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä Uusi Päijät-Hämeen hyvinvointialue

Henkilöstö n.

7000

Kuntien omistama julkinen organisaatio

Henkilöstö n.

8000

Ylintä päätösvaltaa käyttää yhtymäkokous. 

Yhtymähallituksen jäsenet edustavat yhtymää ja heidät on 

valittu kuntavaalien jälkeen käydyissä neuvotteluissa.

Lisäksi hyvinvointikuntayhtymällä on 4 lautakuntaa 

ja henkilöstöryhmien edustajista koostuva 

yhteistyötoimikunta

Rahoitus kuntien vastuulla, budjetointi

osana kunnallista päätöksentekoa

Itsenäinen julkisen hallinnon 

hyvinvointialuekonserni tytäryhtiöineen

Ylintä päätösvaltaa käyttää hyvinvointialueen valtuusto, 

joka valitaan 23.1.2022 pidettävissä vaaleissa. Valtuusto 

päättää ja nimeää jäsenet tarvittaviin toimielimiin

Aluehallitus ja tarkastuslautakunta ovat pakollisia 

toimielimiä

Lisäksi on asetettava hyvinvointialueen nuorisovaltuusto 

(tai vastaava), vammaisneuvosto sekä vanhusneuvosto

Rahoitus suoraan valtiolta, investoinnit ja 

käyttötalous hyvinvointialueen vastuulla



3. Mihin aluevaltuustossa on     

syytä erityisesti kiinnittää 

huomiota?



Hyvinvointialueiden tärkein tavoite 

on perus- ja erityistason palvelujen 

entistäkin parempi yhteensopivuus ja 

ihmislähtöisten palvelukokonaisuuksien 

aikaansaaminen.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden ja 

pelastustoimen toiminnan saumattomuus 

parantaa ihmisten palveluita ja on 

resurssitehokasta.



Pula hoito- ja hoivahenkilökunnasta tulee olemaan merkittävä henkilöstöpolitiikkaa 

ohjaava teema lähivuosina. Päijät-Hämeen hyvinvointialue työllistää n. 8000 henkeä hyvin erilaisissa tehtävissä.

Aluevaltuustossa on linjattava hyvissä ajoin tavoitteet rekrytointien turvaamiseksi ja peilattava palveluverkon 

kehittämistä alueen työllisyyspoliittiseen kehitykseen.

Järjestämisvastuun toteuttaminen vaatii riittävää omaa palvelutuotantoa ja se luonnollisesti edellyttää 

asianmukaisia tiloja, välineitä ja osaavaa henkilöstöä.

Mihin aluevaltuustossa on syytä erityisesti kiinnittää 

huomiota?

Sosiaali- ja 

terveyspalvelut

97 %

Pelastustoimi

3 %

Rahoituksen jakautuminen



Merkittävimmät päätökset liittyvätkin todennäköisesti palveluverkoston periaatteisiin ja 

investointeihin. Hyvinvointialueen talousarviosta ja taloussuunnitelmasta valtuusto päättää itsenäisesti 

perustuen tällä hetkellä pääosin valtion rahoitukseen. Rahoitusosuus määräytyy mm. asukastiheyden, 

asukastarpeen, sote-palvelukertoimen, kielellisten vaatimusten ja riskitekijöiden perusteella.

ASUKASTIHEYS ASUKASTARPEET
SOTE-

PALVELUKERROIN

KIELELLISET 

VAATIMUKSET
RISKITEKIJÄT

Rahoitusosuuden 

määrittävät mm.

Mihin aluevaltuustossa on syytä erityisesti kiinnittää 

huomiota?



Mihin aluevaltuustossa 
on syytä erityisesti 
kiinnittää huomiota?

Hyvinvointialueella ei ole omaa 
verotusoikeutta, eikä alue voi siitä itse 
päättää. Valtion rahoitusvastuusta johtuen 
alueen investointitarpeita varten
valtioneuvosto päättää tilikausittain alueen 
lainanottovaltuudesta. Valtuus perustuu alueen 
taloudelliseen kantokykyyn ja on 
laskennallinen.

Taloutta koskevien säännösten lähtökohtana 
on edellytys tasapainoisesta budjetoinnista, 
jotta se pystyy hoitamaan palvelutehtävänsä. 
Taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa 
enintään kahden vuoden kuluessa.



4. Yhteistyö ja liiketoiminta



Jo sote-järjestämislain mukaan alueella on tehtävä yhteistyötä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä kuntien 

lisäksi muiden julkisten toimijoiden, yksityisten yritysten ja yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa.

Alueella on tuettava ja kehitettävä sote-sektorin järjestöjen toimintaedellytyksiä ja 

vaikutusmahdollisuuksia. Vähintään kerran vuodessa on järjestettävä yhteinen neuvottelu yhteisistä tavoitteista, 

toimenpiteistä, yhteistyöstä ja seurannasta. Näin varmistetaan, että alueella pystytään hyödyntämään kaikkien 

tietoja ja taitoja parhaalla mahdollisella tavalla ja vältetään päällekkäistä työtä tai rahoitusta.

Kolmannen sektorin toimijoiden rooli on erittäin merkittävä nimenomaan ennaltaehkäisevässä toiminnassa 

ja vertaistyössä.

Yhteistyö ja liiketoiminta



Jatkossa ostopalveluista vastaa kuntayhtymän sijaan hyvinvointialue. Hankinnat koskevat usein erilaisia 

tietojärjestelmiä, materiaaleja, laitteita, hallintoa tai kehittämistoimintaa.

Palvelutuotannon osalta monituottajuus on edelleen mahdollista, eli palveluita voidaan ostaa yksityisiltä yrityksiltä, 

jos se on palveluiden järjestämisen näkökulmasta tarkoituksenmukaista.

Aluevaltuuston, -hallituksen tai muun päätösvaltaisen toimielimen vastuulla on kiinnittää huomiota kilpailutusten 

kriteereihin, jotta eri kokoiset palvelutuottajat tulevat kohdelluksi yhdenvertaisesti.

Ostopalveluna ei saa hankkia julkisen vallan käyttöä sisältäviä palveluita (jollei muussa laissa ole toisin säädetty), 

sosiaalipäivystystä, sosiaalityötä, terveydenhuollon ympärivuorokautista päivystystä tai ensihoitopalveluun kuuluvia 

järjestämistehtäviä. Vuokratyövoimaa voidaan käyttää täydentävästi.

Yhteistyö ja liiketoiminta



5. Uudistuvat sote-keskukset



Uudistuvat sote-keskukset

Päijät-Hämeen hyvinvointialueen rakentaminen ei ole vain hallinnollinen muutos, vaan keskeinen osa työtä on 
parhaiden mahdollisten sote-palveluiden kehittäminen. 

Kehittämistyötä tehdään siksi, että palvelut olisivat asiakas- ja tarvelähtöisiä ja yhdenvertaisesti kaikkien saatavilla. 
Toiminnan painotusta on tarpeen siirtää raskaista palveluista ehkäisevään ja ennakoivaan työhön. Lisäksi 
varmistetaan, että eri palvelut toimivat sujuvasti yhteen, mikä vahvistaa palveluiden vaikuttavuutta. Tavoitteena on 
myös kustannusten nousun hillitseminen.

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita kehitetään vuoden 2022 loppuun asti kestävässä, valtion rahoittamassa 
Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeessa. Uudistuksen kohteena on perustason sosiaali- ja terveyspalvelujen 
kokonaisuus eli sote-keskus. Kehittämistyö tehdään yhdessä sote-ammattilaisten ja alueen verkostojen kanssa.

Vuoden 2022 tavoitteena on vakiinnuttaa hankkeessa koetellut, toimiviksi todetut toimintamallit käyttöön koko 
maakunnan alueella.

Toimintaa tukemaan suunnitellaan myös digitaalisia palvelukanavia ja ratkaisuja. Tavoitteena on, että vuoden 
2022 loppuun mennessä jo suuri osa asiakkaista on löytänyt tiensä uusien palvelukanavien käyttäjäksi.


