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Tiekarttaa tarkennetaan toimeenpanon edetessä



• Tiekartta hyvinvointialueiden toimeenpanon tueksi on laadittu sekä alueellisen että kansallisen 
toimeenpanon näkökulmasta vuosille 2021-2023.

• Kansallisen toimeenpanon tiekartta kokoaa yhteen toimeenpanoon kytkeytyvien kansallisten toimijoiden 
(ministeriöt, laitokset, virastot ja DigiFinland Oy sekä alueet) valmistelut ja toimenpiteet ja se löytyy 
soteuudistus.fi -sivustolta

• Kumpikin tiekartta on rakennettu viiden valmisteluryhmän mukaisesti (Hallinto, talous ja tukipalvelut, 
Johtaminen ja osaaminen, Palveluiden järjestäminen, Yhdyspinnat ja ICT-valmistelu)

• Tiekartta vaiheistaa hyvinvointialueiden toimeenpanon etenemisen kohdistuen erityisesti toimeenpanon 
kolmeen viimeiseen vaiheeseen (1/2021 lakiesityksen mukaisesti): 

1. Vapaaehtoinen valmistelu ennen hallituksen esitystä
2. Toimeenpanon valmistelu, HE eduskuntaan 12/2020
3. Hyvinvointialueiden väliaikaiset valmisteluelimet, lainsäädäntö voimaan
4. Aluevaltuustot 1.3.2022 lähtien
5. Järjestämisvastuu siirtyy hyvinvointialueille 1.1.2023

Hyvinvointialueiden toimeenpanon tueksi on laadittu 
tiekartta vuosille 2021-2023



Tässä dokumentissa on kuvattu alueellisen toimeenpanon 
tiekartta

• Alueellisen toimeenpanon tiekartassa on kuvattu toimeenpanon eri vaiheisiin liittyvät tehtävät sekä 
niiden kriittisyys toimeenpanon onnistumisen kannalta.

• Tiekartta toimii ns. muistilistana alueille ja se on laadittu yhdessä alueiden ja muiden keskeisten 
toimijoiden kanssa valmisteluryhmissä kevään 2021 aikana

• Tiekarttaa päivitetään tarpeen mukaan toimeenpanon edetessä

o Syksyllä 2021 tiekarttaa tarkennettiin osatehtävien kriittisyyksien sekä aikataulujen osalta

o Alkuvuodesta 2022 tiekarttaan tehtiin laajemmin osatehtävien tarkennuksia ja lisäyksiä, joita on tunnistettu 
toimeenpanon yhteydessä. Samalla tästä dokumentista poistettiin osatehtävien ajallinen priorisointi, sillä näiden 
tehtävien aloitus on tullut huomioida jo vuoden 2021 aikana. 

o Tiekartta muodostuu tehtäväkokonaisuuksista, niiden tehtävistä ja tarkemmista osatehtävistä 

o Osatehtävät on luokiteltu kriittisiin ja ei-kriittisiin. Kriittisiä osatehtäviä seurataan alueellisen tilannekuvan avulla. 

o Tilannekuvan avulla seurataan toimeenpanon etenemistä alueilla. Tilannekuva on osa toimeenpanon 
kokonaisarviointia ja sen tehtävä on tukea myös toimeenpanoon liittyvien riskien hallinnassa ja ennakoinnissa. 



A. Kyvykkyydet

Tehtäväkokonaisuus

B. Johtamisrakenteet ja 
johtamisen välineet

1. Tarvittavan johtamis-
osaamisen määrittely ja johdon 

rekrytointi

Tehtävä Osatehtävä

2. Pelastustoimen johtamistoimintojen 
kehittäminen ja valmistelu

⁞

1.1. Tarvittavan johtamisosaamisen ja 
muiden kyvykkyyksien tunnistaminen ja 

määrittely

1.2. Johtamistehtävien ja valmiuksien 
määrittely

⁞⁞

Huomioita tiekartan hyödyntämiseen alueellisen toimeenpanon tukena: 
• Osatehtävät on luokiteltu kriittisiin ja ei-kriittisiin. Kriittiset osatehtävät ovat sellaisia, jotka on toteutettava, jotta hyvinvointialueen toiminta voi käynnistyä 

aikataulun mukaisesti. Luokittelu on tehty valmisteluryhmissä ja sihteeristöissä. Tehtävien toteutuksessa tulee aina huomioida alueiden yksilöllinen tilanne. 
• Tiekartta toimii muistilistana alueille toimeenpanon tueksi. Monessa osatehtävässä kriittisyys ja aikataulu ovat suuntaa-antavia, sillä ne riippuvat kunkin 

alueen tilanteesta (esim. osa tehtävistä on voitu tehdä aiemman organisoitumisen aikana). Jokaisen alueen tulee siis peilata tiekarttaa omaan tilanteeseensa ja 
arvioida oman alueensa näkökulmasta kunkin tehtävän tärkeys ja kriittisyys sekä suunnitella niiden tarkempi toteutus ja aikataulu.

• Kriittisiä osatehtäviä tullaan seuraamaan alueellisen tilannekuvan avulla. Tilannekuvan päivittämiseen liittyvä ohjeistus toimitetaan alueille erikseen.  

Alueellisen toimeenpanon tiekartta muodostuu 
tehtäväkokonaisuuksista, tehtävistä ja osatehtävistä 

Esimerkki Johtamisen ja osaamisen –valmisteluryhmän näkökulmasta: 

Tiekarttaa 
tarkennetaan 
toimeenpanon 

edetessä 



Alueellisen toimeenpanon tiekartta 
valmisteluryhmittäin kuvattuna



Alueellisen toimeenpanon tiekartta

Hallinto, talous ja 
tukipalvelut

Johtaminen ja 
osaaminen

E. Viestintä, osallisuus
ja demokratia

Palveluiden 
järjestäminen

A. Kyvykkyydet

C. Palvelutuotannon organisointi 
ja johtaminen

B. Johtamisrakenteet ja 
johtamisen välineet

D. Tiedolla johtaminen ja 
tietopohjat

A. Hallinnon rakenteet, 
toiminnan järjestäminen ja 

demokratia

Yhdyspinnat ICT

B. Konsernitalous

C. Henkilöstön asiat ml. siirrot

D. Sopimukset

E. Hallinnolliset tukipalvelut

F. Omaisuus ja toimitilat 

G. Asianhallinta

H. Tietohallinnon organisointi

B. Toimintaympäristö 
ja sen turvallisuus

F. Tuotannon ohjaus

D. Järjestettävät 
palvelut ja palveluiden 
yhdenmukaistaminen

A. Väestön palvelutarve

C. Järjestämisen reunaehdot 

E. Hankinnat

G. Integraatio, koordinaatio ja 
yhteistyö

A. Järjestäminen, tuotannon 
ohjaus ja hallintorakenteet

B. Johtaminen ja verkostotyö

C. Kyvykkyydet ja resursointi

D. Henkilöstö ja 
sidosryhmäosallisuus

E. Tiedolla johtaminen ja 
tietojärjestelmät

D. ICT-infra

C. Toimialasidonnaiset järjestelmät

B. Toimialariippumattomat 
järjestelmät

A. Hallinnolliset tehtävät

E. ICT-infran järjestelmät

H. Uudenmaan erillisratkaisu



Hallinnon, talouden ja tukipalveluiden tiekartta

A. Hallinnon rakenteet, 
toiminnan 

järjestäminen ja 
demokratia

1. VATE:n organisointi 
ja HVA:n

käynnistäminen

2. HVA:n toiminnan ja 
hallinnon järjestämisen 

valmistelu

3. Pelastustoimen 
hallinnollisen aseman 

selkiyttäminen

1. Talouden 
suunnittelu ja 
esivalmistelut 

VATE:n aikana 

2. HVA:n
talouden 

organisointi ja 
käynnistäminen

3. 
Pelastustoimen 
taloudellisten 

erityispiirteiden 
huomioiminen 
osana HVA:n
kokonaisuutta

1. Siirtyvään 
henkilöstöön 

liittyvien asioiden 
valmistelu

1. Olemassa 
olevien 

sopimusten 
kerääminen

2. Sopimusten 
siirron valmistelu 

3. Sopimusten 
hyväksynnän 

valmistelu 

1. Tukipalveluiden 
selvitys sekä 

siirron tai 
hankinnan 
valmistelu 

2. Tukipalveluiden 
siirto ja 

yhtenäistäminen

1. Omaisuus-
siirtojen 

selvitykset

2. Omaisuuden 
siirron valmistelu

3. Omaisuuden 
siirto

4. Selvitykset 
toimitiloista 

5. Toimitilojen 
siirron valmistelu 

ja siirto 

1. 
Asianhallinnan 
suunnitelman 

laatiminen 
ja hallinnointi

2. 
Asianhallinnan, 
arkistotoimen ja 

rekisterin 
organisointi ja 

siirrot

1. Siirron 
valmistelu 

organisoitumisen 
ja jatkuvuuden 
näkökulmasta

2. Tietohallinnon 
toteutus 

organisoitumisen 
ja jatkuvuuden 
näkökulmasta

B. 
Konsernitalous

C. Henkilöstön 
asiat ml. siirrot

E. Hallinnolliset 
tukipalvelut

G. 
Asianhallinta

F. Omaisuus ja 
toimitilat 

D. 
Sopimukset

H. Tietohallinnon 
organisointi

4. Riskienhallinnan ja 
valvonnan suunnittelu

2. Aluevaltuustolle 
ehdotettavan 

siirtosuunnitelman  
ja –sopimusten 

valmistelu

3. Henkilöstön 
siirtojen 

käynnistäminen

5. Aluevaltuuston 
aloittamiseen liittyvä 

valmistelu

HTT J&O Järjestäminen Yhdyspinnat ICT

Tehtäväkokonaisuus Tehtävä Kriittinen osatehtäväEi-kriittinen osatehtävä



1. VATE:n organisointi 
ja HVA:n käynnistäminen

2. HVA:n toiminnan ja 
hallinnon järjestämisen 

valmistelu

3. Pelastustoimen 
hallinnollisen aseman 

selkiyttäminen

4. Riskienhallinnan ja 
valvonnan suunnittelu

1.1. Sopiminen VATE:n asettavasta tahosta ja 
kokoonpanosta sopiminen

2.1. Hallintosäännön valmistelu ja 
hyväksyminen

3.1. Yhdistyvien ja 
jakautuvien 

pelastuslaitosten hallinnon 
ja organisaation valmistelu

4.3. 
Riskienhallintasuunnitelman 

laatiminen

A. Hallinnon rakenteet, toiminnan järjestäminen ja demokratia

1.2. VATE:n asettaminen

1.3. Kevyen hallintosäännön valmistelu VATE:lle

1.4. VATE:n työsuunnitelman hyväksyminen

1.5. VATE:n tukipalveluiden tuottamisesta 
sopiminen

1.6. VATE:n alaisten virka- ja 
työsuhteiden perustaminen

1.7. Työterveyshuollon 2021-2022 organisointi 
henkilöstölle

1.8. VATE:n aikaisen henkilöstön rekrytointi

1.9. Lakisääteisten toimintaohjelmien laatiminen

1.10. Väliaikaisen yhteistoimintaorganisaation 
valmistelu ja toteuttaminen

1.11. Perustietojen järjestäminen: Y-tunnus, 
nimenkirjoitusoikeus yms. 

1.12. VATE:n aikaisen henkilöstön 
palvelussuhdeasioiden järjestäminen

2.2. Johtavien viranhaltijoiden 
valinnan valmistelu ja valinta

2.3. Omistajaohjauksen 
periaatteiden valmistelu ja 

konserniohjeen ehdotuksen 
laatiminen aluevaltuustolle

2.4. Alueen strategiaprosessin 
käynnistäminen

2.5. Hankintaohjeen laatiminen

2.6. Työsuojeluorganisaation 
perustaminen ja 

työsuojeluperiaatteiden määritys

2.7. Yhteistoimintaorganisaation 
valmistelu ja toteuttaminen

2.8. Luottamushenkilöiden 
taloudellisten etuuksien 
perusteiden valmistelu

3.2. Pelastustoimen 
päätöksentekojärjestelmän 

suunnittelu

4.4. Sisäisen valvonnan 
suunnittelu ja sisäisen 

tarkastuksen perustaminen

4.5. Vahinkorahaston 
perustaminen

4.2. Vakuutuksien 
ottaminen ja 

päällekkäisyyksien arviointi

4.1. Tietoturva- ja 
tietosuojaohjeistusten 

laatiminen

5. Aluevaltuuston 
aloittamiseen

liittyvä valmistelu

5.1. Aluevaalilautakunnan 
perustaminen

5.2. Vaalien järjestäminen

5.3. Valtuutettujen ja 
varavaltuutettujen 

vaalituloksen läpikäynti ja 
järjestäytyminen

HTT J&O Järjestäminen Yhdyspinnat ICT

Tehtäväkokonaisuus Tehtävä Kriittinen osatehtäväEi-kriittinen osatehtävä

4.6. Riskienhallinnan 
toteuttaminen



1. Talouden suunnittelu 
ja esivalmistelut VATE:n aikana 2. HVA:n talouden organisointi ja käynnistäminen

3. Pelastustoimen taloudellisten erityispiirteiden 
huomioiminen 

osana HVA:n kokonaisuutta

3.1. Pelastuslaitosten investointien valmistelu osana 
hyvinvointialueen investointisuunnitelmaa

B. Konsernitalous 

1.1. VATE:n käyttötalouden / talousarvion selvittäminen

1.2. Rahoituslaskelmien laskentaperusteisiin 
perehtyminen

1.3. Tilikartan laatiminen ja kirjanpidon aloittaminen

1.4. Perustyöantajatoimintojen aloittaminen

1.5. Kuntien tietopohjan koonti ja yhtenäistäminen 
(hyvinvointialueen taseen valmistelu)

1.6. Muutoskustannusten arviointi ja budjetointi

1.7. Vuoden 2021 ja 2022 talousarvioiden valmistelu ja 
päätökset

1.8. HVA:n talous- ja toimintasuunnitelman laatiminen 
vuosille 2023 - 2025 sisältäen investoinnit ja rahoituksen

1.9. Tilinpäätöksen 2021 valmistelu

2.4. Taloussuunnitteluprosessin määrittäminen

2.1. HVA:n tilikartan ja laskentatunnisteiden määrittäminen 
laskentaperusteisiin perehtyminen

2.2. Sisäisen laskutuksen ja yhtenäisen kirjaustavan määrittäminen

2.3. Maksuliikenteen ja lainojen hoidon suunnittelu

2.6. Tuotteistamisen ja kustannuslaskennan valmistelu

2.10. HVA:n maksujen määrittäminen

2.11. Avustusten määrittely

2.7. Talous- ja henkilöstöhallinnon organisointi

2.5. Taloutta koskevien sääntöjen ja toimivaltuuksien laatiminen 
2021 valmistelu

2.8. Maksuvalmiuden simulointi

2.9. HVA:den välisen laskutusperiaatteiden linjaaminen

3.2. Pelastustoimeen liittyvien ulkoisten 
rahoitusmekanismien varmistaminen

2.13. Sijoitustoiminnan perusteiden määrittäminen ja suunnittelu

HTT J&O Järjestäminen Yhdyspinnat ICT

Tehtäväkokonaisuus Tehtävä Kriittinen osatehtäväEi-kriittinen osatehtävä

2.12. Poistosuunnitelman määrittely

2.14. Hyvinvointialueen talous- ja toimintasuunnitelma laatiminen 
vuosille 2023 – 2025 sisältäen investoinnit ja rahoituksen

2.15. Muutoskustannusten arviointi ja budjetointi



1. Siirtyvään henkilöstöön liittyvien 
asioiden valmistelu

2. Aluevaltuustolle ehdotettavan siirtosuunnitelman  
ja –sopimusten valmistelu 3. Henkilöstön siirtojen käynnistäminen

1.1. Siirtosuunnitelmien edellyttämän tiedonkeruun 
aloittaminen

C. Henkilöstön asiat ml. henkilöstön siirrot

1.2. Siirtyvän henkilöstön määrän arviointi

1.3. Palkkakulujen ja lomapalkkavelan, työaikapankkien, 
säästövapaiden yms. arviointi

1.4. Siirtyvää henkilöstöä koskevan ehtovertailun 
toteuttaminen

1.5. Yhteistoimintamenettelyjen ohjeistaminen ja 
käyminen koskien tiedonsiirtoa (luovuttava ja 

vastaanottava organisaatio)

1.6. Henkilöstön edustajien kuuleminen

1.7. Henkilöstönsiirtosopimuksen valmistelu

1.8. Aluevaltuustolle ehdotettavan siirtosuunnitelman 
valmistelu

2.1. Palkkojen harmonisoinnin suunnittelu ja toteuttaminen 
sekä työaikamuotojen yhtenäistäminen

2.2. Virkojen ja toimien kelpoisuusehtojen määrittely

2.3. Palkkausjärjestelmän ja henkilöstöetujen valmistelu

2.4. Paikallisten sopimusten tarpeen kartoittaminen

2.5. Henkilöstöstrategian laatiminen

2.6. Henkilöstökäsikirjan laatiminen

3.1. Tarvittavien virkojen perustaminen hyvinvointialueelle;
työsopimusmallit ja työsuhteen keskeisten ehtojen 

tunnistaminen

3.2. Yhteistoimintamenettelyjen valmistelu luovuttavilla 
organisaatiolla ja hyvinvointialueella

3.3. Siirtoon liittyvien ohjeistusten laatiminen

3.4. Työnantajan lakisääteisten suunnitelmien ja ohjelmien 
laatiminen

HTT J&O Järjestäminen Yhdyspinnat ICT

Tehtäväkokonaisuus Tehtävä Kriittinen osatehtäväEi-kriittinen osatehtävä



1. Olemassa olevien 
sopimusten kerääminen

2. Sopimusten siirron 
valmistelu 3. Sopimusten hyväksynnän valmistelu

1.1. Selvitys kuntien, pelastustoimen, sairaanhoitopiirien ja 
erityishuoltopiirien käytössä olevista sopimuksista

2.1. Sopimushallintajärjestelmän valinta

D. Sopimukset 

1.2. Selvitys luovuttavien organisaatioiden henkilöstöä 
koskevista paikallisista sopimuksista ja muista pysyvistä 

henkilöstökäytännöistä

2.2. Sopimussiirtojen edellyttämien neuvottelujen 
käynnistäminen sote-hankinnoissa ja yleisissä 

hankinnoissa

2.3. Väliajan ohjeistus (siltaus) uusien sopimusten 
päättymisajankohdasta ja -kestosta.

2.4. Ulkoisille asiakkaille (jäsenkunnat) tarjottavien 
palveluiden sopimusten irtisanominen

2.5. Päättyvien sopimusten jatkuvuuden hallinta

3.1. Sopimusten vieminen järjestelmiin

3.2. Sopimusten validointi

3.3. Hyvinvointialueen hankintapalvelujen järjestäminen 
(siirto tai hankinta)

3.4. Selvitys yhteishankintayksiköiden käytöstä jatkossa

3.5. Sopimusten hyväksyntä

HTT J&O Järjestäminen Yhdyspinnat ICT

Tehtäväkokonaisuus Tehtävä Kriittinen osatehtäväEi-kriittinen osatehtävä



1. Tukipalveluiden selvitys sekä siirron 
tai hankinnan valmistelu 

2. Tukipalveluiden siirto 
ja yhtenäistäminen

1.1. Selvitys tukipalveluiden nykyisestä järjestämistavasta 2.1. Tukipalveluhankintojen organisoitumisen valmistelu

E. Hallinnolliset tukipalvelut (sis. mm. kiinteistöhuolto, turvallisuuspalvelut, HR, työterveyshuolto, lähettipalvelut)

1.2. Selvitys yhtiöiden omistusten siirtymisestä hyvinvointialueelle 
ja sidosyksikköasema jatkossa

2.2. Tarvittavien tukipalveluiden järjestäminen (siltaus) ja siirto

1.3. Nykyisten palvelutuottajien sopimusten kerääminen yhteen 
ja vertailu tukipalveluiden näkökulmasta

HTT J&O Järjestäminen Yhdyspinnat ICT

Tehtäväkokonaisuus Tehtävä Kriittinen osatehtäväEi-kriittinen osatehtävä

2.3. Työterveyshuollon järjestämiseen liittyvä valmistelu HVA:n omalle henkilöstölle

2.4. Työterveyshuoltopalveluiden järjestämiseen liittyvä valmistelu alueen yrityksille



1. Omaisuussiirtojen selvitykset 2. Omaisuuden siirron 
valmistelu

1.1. Selvitys sairaanhoitopiirien ja 
erityishuoltopiirien ja 

pelastuslaitosten omaisuudesta

2.5. Investointisuunnitelmien 
kartoitus

F. Omaisuus ja toimitilat

3. Omaisuuden siirto

3.1. Omaisuuden siirron toteutus2.1. Omaisuuden siirron 
periaatteiden määrittely

2.3. Materiaalihallinnon 
selvittäminen ja periaatteiden 

määrittely

2.2. Käyttöomaisuuden hallinnan 
(yhtenäinen rekisteri) 

selvittäminen ja periaatteiden 
määrittely

2.4. Omaisuuden ylläpitoon 
liittyvien sopimusten 
selvittäminen ja siirto

1.2. Selvitys kuntien käytössä 
olevasta omaisuudesta

4. Selvitykset toimitiloista 5. Toimitilojen siirron valmistelu 
ja siirto

4.1. Selvitys kuntien, 
sairaanhoito-, erityishuoltopiirien 

ja pelastuslaitosten käytössä 
olevista toimitiloista sekä siirtyvät 

että jäävät

4.2. Selvitys hyvinvointialueen 
kiinteistötarpeesta

5.1. Toimitilajohtamisen 
periaatteiden määrittely

5.2. Vuokrausperiaatteiden 
määrittely

5.6. Toimitilojen 
omistusjärjestelyiden 

määrittäminen hyvinvointialueella 
(esim. yhtiömuoto vai oma tase)

5.3. Valtakunnallisen toimitila- ja 
kiinteistöhallinnan 

osaamiskeskuksen roolin 
määrittäminen siirtymäkauden 

aikana

5.4. Siirtymäkauden 
vuokrasopimusten valmistelu

5.5. Disponointivastuun
siirtäminen

HTT J&O Järjestäminen Yhdyspinnat ICT

Tehtäväkokonaisuus Tehtävä Kriittinen osatehtäväEi-kriittinen osatehtävä



1. Asianhallinnan suunnitelman laatiminen 
ja hallinnointi

2. Asianhallinnan, arkistotoimen ja 
rekisterin organisointi ja siirrot

G. Asianhallinta

1.2. Arkistoinnin nykytilan kartoitus

2.5. Arkistotilojen tarvesuunnittelu

2.4. Hävitettävien arkistojen tehtävien suunnittelu ja toteutus 

2.3. Tietosuojavastaavan sitouttaminen tiedonhallintaan ja arkistointiin ja 
rekisteriselosteiden laatiminen

1.1. Asianhallintasuunnitelmien käynnistäminen

2.2. Dokumentinhallinnan suunnittelu ja siirto

1.3. Arkiston- ja tiedonohjaussuunnitelman laatiminen

1.4. Asiakirjajulkisuuskuvauksen suunnittelu ja laatiminen

2.1. Asianhallintajärjestelmän suunnittelu ja käyttö
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1.5. Tiedonhallintamallin valmistelu



1. Siirron valmistelu organisoitumisen ja jatkuvuuden näkökulmasta

H. Tietohallinnon organisointi

2. Tietohallinnon toteutus organisoitumisen ja jatkuvuuden näkökulmasta

2.1. Tietohallinnon alueellinen järjestäminen ja organisointi

2.3. Rekisterinpidon muutosten selvittäminen

2.4. Tiedontoimitusvelvoitteiden huomioiminen

2.2. Turvallisuusverkkotiimin rakentamien ja toteutuksen valmistelu

2.7. Omavalvontasuunnitelman laatiminen

1.1. ICT muutossuunnitelman ja ICT valtionavustushakemuksen valmistelu

1.2. Siirtyvien hallinto- ja palvelutehtävien hoitamista tukevien tieto- ja viestintäteknisten 
järjestelmien ja ratkaisujen selvittäminen

1.3. Sopimusten siirron valmistelu ja koostaminen yhteistyössä ICT:n kanssa

1.4. Loppukäyttäjäpalveluiden järjestämistavan valinta
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2.5. Tietojärjestelmien jatkuvuuden varmistaminen yhteistyössä ICT:n kanssa

2.6. Lakkautettaviin järjestelmiin liittyvät tehtävät yhteistyössä ICT:n kanssa
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Johtamisen ja osaamisen tiekartta

A. Kyvykkyydet B. Johtamisrakenteet ja 
johtamisen välineet

C. Palvelutuotannon 
organisointi ja johtaminen D. Tiedolla johtaminen ja tietopohjat E. Viestintä, osallisuus

ja demokratia

1. Hankkeiden 
hyödyntäminen

1. Viestintäorganisaation 
valmistelu ja resurssien sekä 

osaamisen varmistaminen

1. Tarvittavan johtamis-
osaamisen määrittely ja 

johdon rekrytointi
2. Oman tuotannon 

organisointi ja johtaminen 2. Viestinnän järjestelmien, 
alustojen ja kanavien 

suunnittelu sekä käyttöönotto

2. Tietotarpeiden määrittäminen ja tiedolla 
johtamisen välineet2. Pelastustoimen 

johtamistoimintojen 
kehittäminen ja valmistelu

1. Organisaatio- ja 
johtamisrakenteen 

määrittely

3. Pelastustoimen 
palvelutuotannon 

valmistelu

3. Tietojen yhdistäminen palvelutuotannon 
tiedolla johtamista varten

3. Muutosviestinnän suunnittelu 
ja toteutus

8. Henkilöstövoimavarojen tiedolla 
johtamisen kehittäminen

4. Palvelutuotannon johtamiseen liittyvän 
tiedolla johtamisen kehittäminen järjestäjän 

asettamien reunaehtojen mukaisesti

5. Hankkeissa kehitettävän tiedolla 
johtamisen tulosten siirtäminen

1. Tiedolla johtamisen nykytilan määrittely

3. Osaamisen johtaminen 
ja osaamisstrategian 

laatiminen

4. Henkilöstön 
saatavuuden 

varmistaminen
5. Kielellisten oikeuksien 
turvaaminen johtamis- ja 
organisaatiorakenteen 

kautta

4. Johtamisen 
kehittäminen

5. Osallistamisen suunnittelu ja 
aloittaminen

6. Brändityön aloittaminen

7. Demokratian varmistaminen

2. YTA-alueen yhteistyön 
organisointi ja koordinointi

6. Tiedolla johtamisen suhde kansalliseen 
ohjaukseen, dialogiin ja vertailuun

7. Tietojohtamisen ja tiedonhallinnan 
organisointi johtamisen tueksi

4. Poliittisten päättäjien 
perehdyttäminen

3. Verkostojen ja 
vertaistuen hyödyntäminen
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1. Tarvittavan johtamis-
osaamisen määrittely ja johdon 

rekrytointi

2. Pelastustoimen johtamis-
toimintojen kehittäminen ja 

valmistelu
3. Osaamisen johtaminen ja osaamisstrategian laatiminen 4. Henkilöstön saatavuuden 

varmistaminen

1.1. Tarvittavan johtamisosaamisen 
ja muiden kyvykkyyksien 

tunnistaminen ja määrittely (mm. 
muutosjohtaminen, 

verkostojohtaminen) 

2.1. Pelastustoimen 
alueellisen ja kansallisen 

johtamisen nykytilan 
selvittäminen ja 

kehittämiskohteiden 
tunnistaminen

4.1. Suunnitelman laatiminen ja/tai 
toimenpiteiden toteuttaminen 
hyvinvointialueen henkilöstön 
saatavuuden ja osaamisen 

varmistamiseksi

1.2. Johtamistehtävien ja 
valmiuksien määrittely

4.2. Henkilöstön voimavarojen, 
työkyvyn ja motivaation 

varmistaminen ja kehittäminen

3.9. Suunnitelman laatiminen osaamisen varmistamiseksi 
ja osaamiseen liittyvän arvioinnin kehittäminen

1.7. Johtamisvalmiuksien esillä 
pitäminen, yhteisen ymmärryksen 

hakeminen sekä johtamis-
osaamiseen panostaminen

2.2. Yhdistyvien tai 
jakaantuvien 

pelastuslaitosten 
johtamistoimintojen ja 

kyvykkyyksien valmistelu

3.8. Osaamiseen liittyvien järjestelmien kartoittaminen
ja niihin liittyvien muutostarpeiden valmistelu

4.3. Rekrytointiosaamisen 
vahvistaminen osaavan ja riittävän 

henkilöstön saamiseksi

3.2. Osaamisen ennakointi ja osaamiskadon huomioiminen valmisteluvaiheessa

3.4. Kriittisten osaamistarpeiden tunnistaminen ja vahvistaminen valmisteluvaiheessa 
(mm. talous- ja kustannusvaikuttavuus- ja hankintaosaaminen) 

3.6. Koulutus- ja kehittämissuunnitelman laatiminen sekä yhteistyö erilaisten koulutuksen 
tarjoajien kanssa koulutusta suunnittelemiseksi

3.1. Siirtyvän osaamispääoman hyödyntäminen koko hyvinvointialueen käyttöön 
(huomioiden myös kuntiin tarvittava osaaminen)

1.3. Johtamisosaamisen 
varmistaminen 

palvelukokonaisuuksissa

1.4. Hyvinvointialueen johtajan 
valinta

4.4. Työnantajakuvan rakentamisen 
käynnistäminen ja rakentaminen

3.10. Osaamistarpeista viestiminen sosiaali- ja terveysalan 
korkeakoulutuksen kehittämisen hankkeelle (SOTEKO-hanke)

4.5. Alueellisen yhteisrekrytoinnin 
mahdollistaminen ja tarvekartoitus

4.6. Iäkkään (ml. eläkkeellä olevat) tai 
osatyökykyisen työntekijän tukeminen 

ja vaihtoehtoisten työtehtävien tai 
lyhennetyn työajan tarjoaminen

A. Kyvykkyydet

1.5. Hyvinvointialueen johtoryhmän 
muut valinnat

1.6. Hyvinvointialueen muiden 
esihenkilöiden valinnat

3.11. Osaamisen tiedolla johtamisen suunnittelu (mm. mittareiden määrittely, tiedon 
yhteensovittaminen ja tiedon hyödyntäminen)

3.7. Sote- ja pelastustoimialan osaamisen rajapintojen tunnistaminen sekä niihin liittyvien 
kehitystoimenpiteiden määrittäminen ja toteuttaminen 

3.12. Osaamisstrategian kytkeminen hyvinvointialueen strategiaan

4.7. Yhteistyö työvoimapalveluiden, 
oppilaitosten ja korkeakoulujen 

kanssa

4.8. Työntekijäkokemuksen ja 
sitoutumisen johtaminen
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3.3. Osaamisen ennakointi ja osaamiskadon huomioiminen hyvinvointialueella 1.1.2023 
jälkeen

3.5. Kriittisten osaamistarpeiden tunnistaminen ja vahvistaminen hyvinvointialueella 
1.1.2023 jälkeen (mm. talous- ja kustannusvaikuttavuus- ja hankintaosaaminen)



B. Johtamisrakenteet ja johtamisen välineet

1. Organisaatio- ja johtamisrakenteen määrittely 4. Johtamisen kehittäminen

1.1. Hyvinvointialueen organisaatiorakenteen määrittely

1.2. Johtamis- ja ohjausrakenteen valmistelu sekä 
verkostojohtamisen rakenteiden määrittely (ml. vuosittaisen STM:n ja 
HVAn neuvotteluprosessin nivominen osaksi johtamisjärjestelmää)

1.5. Järjestämis- ja palvelutuotantorakenteen kohtaamisen 
varmistaminen

1.3. Pelastuslaitosten johtamisrakenteen valmistelu osana tulevan 
hyvinvointialueen rakennetta (sotesta erillisenä rinnakkaisena 

toimialana)

4.5. Hallintomallien vertailu

4.6. Hyvän johtamisen kriteerien määrittely ja 
käyttöönotto

4.2. Henkilöstövoimavarojen ja työkykyjohtamisen 
strategiset linjaukset, käytäntöjen ja ohjeiden 

valmistelu (hyödyntäen olemassa olevia, toimivia 
käytänteitä ja malleja)

5. Kielellisten oikeuksien 
turvaaminen johtamis- ja 

organisaatiorakenteen kautta

5.2. Vähemmistökielien (esim. 
ruotsi, saame) tarpeiden 

kartoittaminen

1.6. Hyvinvointialueen organisaatiorakenteen 
hyväksyminen aluevaltuustossa

1.7. Organisoituminen organisaatio- ja johtamisrakenteen 
mukaisesti sekä työskentelymallien luominen

4.7. Johtamisen seurannan ja arvioinnin suunnittelu 
sekä kehittäminen (mm. laadun mittarit)

4.4. Henkilöstön valmennukset

4.3. Henkilöstön jaksamisen tuki ja 
henkilöstöhyvinvoinnin kehittäminen (korostuu 

esihenkilötyössä, viestinnässä ja valmennuksessa)

4.8. Johdon ja esihenkilöiden yhteistyökyvyn 
vahvistaminen

4.1. Esihenkilöiden valmennukset 5.1. Kielellisten oikeuksien 
turvaamiseksi tarvittavien 

toimenpiteiden kartoittamien ja 
niiden toteuttaminen

1.8. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen strategisen
johtamisen rakenne ja sen toteuttaminen

1.9. Kuraattori- ja psykologityön johtamismallin nivominen 
osaksi hyvinvointialueen toimintaa

2. YTA-alueen 
yhteistyön organisointi 

ja koordinointi

2.1. Hyvinvointialueen ja 
YTA-alueen välisten 

vastuiden ja yhteistyön 
rakenteen määrittely

2.2. Hyvinvointialueen ja 
YTA-alueen 

yhteistyöneuvotteluiden 
järjestäminen sekä 

yhteisestä johtamisesta 
sopiminen

1.10. Toimintakulttuurin yhteensovittaminen ja uudistaminen

1.4. Vuosikellon rakentaminen toiminnan tueksi

3. Verkostojen ja 
vertaistuen 

hyödyntäminen

3.1. Alueellisten 
tukiverkostojen 

rakentaminen (mm. 
hyvinvointialueen 

sisäiset, 
yhteistyöalueiden 

väliset)

3.2. 
Valtakunnallisten 

verkostojen 
hyödyntäminen

3.3. 
Vertaiskehittäminen 

muiden alueiden 
kanssa
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2.1. Hyvinvointialueen ja 
YTA-alueen välisten 

vastuiden ja yhteistyön 
rakenteen määrittely

2.2. Hyvinvointialueen ja 
YTA-alueen 

yhteistyöneuvotteluiden 
järjestäminen sekä 

yhteisestä johtamisesta 
sopiminen



C. Palvelutuotannon organisointi ja johtaminen

1. Hankkeiden hyödyntäminen 2. Oman tuotannon organisointi ja 
johtaminen

3. Pelastustoimen palvelu-
tuotannon valmistelu

1.2. Keskeisten kansallisten hankkeiden 
huomiointi (mm. Tulevaisuuden sote-keskus)

1.3. Organisaatioiden tukeminen hankkeiden ja 
pilottien kautta. Jo toteutuneiden 

kehittämishankkeiden hyvien tulosten ja niissä 
esiin nostettujen jatkokehittämistarpeiden 

huomioiminen

2.2. Palvelutuotantoa koskeva 
tarkoituksenmukainen suunnittelu 

johtamisjärjestelmän näkökulmasta (ml. 
vastuut ja työnjako)

3.1. Pelastuslaitosten roolin 
määrittäminen ensihoitopalvelujen 

tuottajana

3.4. Pelastustoimen alueellisten 
tehtävien suunnittelu 

1.1. Hankkeiden priorisointi (esim. ICT ja 
digitalisaatiotulosten vieminen käytäntöön 

aluevaltuustojen aloittaessa, koska ovat kriittisiä 
ja poikkileikkaavia)

1.4. Pelastustoimen ja sote-toimen yhteisten 
hankkeiden tulokset aluevaltuustojen 

hyödynnettäväksi ja toimeenpantaviksi 
kansallisessa mittakaavassa

3.5. Suunnitelmien toimeenpano 
liittyen pelastustoimen alueellisiin 

tehtäviin

3.2. Yhdistyvien tai jakaantuvien 
pelastuslaitosten palvelutuotannon 

suunnittelu

3.3. Suunnitelmien toimeenpano 
liittyen yhdistyvien tai jakaantuvien 
pelastuslaitosten palvelutuotantoon

2.1. Oman tuotannon organisaatiorakenteen 
ja johtamismallien määrittely

2.3. Markkinoiden muutosten seuraaminen, 
analysointi ja muutoksiin reagointi tuotannon 

johtamisen kehittämisen pohjaksi

HTT J&O Järjestäminen Yhdyspinnat ICT

Tehtäväkokonaisuus Tehtävä Kriittinen osatehtäväEi-kriittinen osatehtävä



D. Tiedolla johtaminen ja tietopohjat (1/2)

1. Tiedolla johtamisen nykytilan 
määrittely

2. Tietotarpeiden määrittäminen ja 
tiedolla johtamisen välineet

3. Tietojen yhdistäminen 
palvelutuotannon tiedolla 

johtamista varten

4. Palvelutuotannon johtamiseen liittyvän tiedolla 
johtamisen kehittäminen järjestäjän asettamien 

reunaehtojen mukaisesti

1.1. Tiedolla johtamisen nykytilan 
määrittely hyödyntäen Toivo-ohjelman 
Virta-hankkeessa syksyllä 2020 tehtyä 

tiedolla johtamisen kyvykkyyksien 
arviointia

1.2. Taustadatan kartoittaminen 
johtamiseen ja osaamiseen liittyen

2.1. Tietotarpeiden määrittäminen 
johtamisen ja osaamisen näkökulmasta 
eri toimijoita osallistaen (huomioidaan, 
että hyvinvointialueiden järjestämisen 

tiedolla johtaminen  perustuu sote-
järjestämislain 29§

vähimmäistietosisältöön)

2.3. Integraatiota tukevan tiedolla 
johtamisen keskeisten sisältöjen 

määrittäminen 

3.1. Yhteisen tietopohjan 
suunnittelu

3.2. Keskeisten tietovirtojen 
(kokemustietoa, kirjaustietoa, 
taloustietoa, henkilöstötietoa 

jne.) tunnistaminen,  
yhdistäminen ja priorisointi 

johtamisen tueksi. Tuotetaan 
tietovirtakartta 

kokonaisuuden hallintaan. 

4.4. Alueellisen taustatiedon tuottaminen muutoksen 
edistämiseksi (pyritään automatisoimaan 

mahdollisuuksien mukaan)

4.1. Seurattavien tunnuslukujen valinta huomioiden 
kansalliset minimit, määrittelyt ja ohjausmekanismit

4.5. Data-analytiikan kehittäminen ja hyödyntäminen 
tiedolla johtamisen tueksi ja ennakoinnin 

mahdollistamiseksi

4.2. Kartoitetaan tarve tiedon siirtämiselle ja analyyseille 
pela- ja sote-toimialojen välillä

4.3. Toteutetaan tiedon siirtäminen ja analyysit pela- ja 
sote-toimialojen välillä sujuvien palveluketjujen 
tuottamiseksi (esim. toiminnanohjausratkaisuja 

hyödyntämällä)

3.3. Eri kunnissa olevan 
tiedon siirtäminen 

hyvinvointialueen käyttöön

4.6. Mitoituslaskennan periaatteista sopiminen eri 
toiminnoissa

4.7. Mitoitustarpeiden huomioiminen alueen palveluissa

2.4. Integraatiota tukevien tiedolla 
johtamisen välineiden toiminnallisten 

vaatimusten määrittely

2.2. Tietoon perustuvan johtamisen 
varmistaminen ja tietotarpeiden 

liittäminen johtamisen prosesseihin ja 
tasoihin

3.4. Tarpeiden määrittely 
alueellisille 

tietoallasratkaisuille
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D. Tiedolla johtaminen ja tietopohjat (2/2)

5. Hankkeissa kehitettävän tiedolla 
johtamisen tulosten siirtäminen

5.1. Valtionavustushankkeiden puitteissa 
tehtävä alueellisen tiedolla johtamisen 

kehittäminen sekä valmistuneiden 
määrittelyiden, toimintamallien, 

teknologioiden ym. käyttöönotto jatkuu 
12/2021 asti

5.2. Hankkeiden loppuunsaattaminen 
hallitusti ja hankekaudella 2020-2021 

tehdyn työn synkronointi sote-
toimeenpanon kanssa vuosille 2022-2023 

5.3. Hankkeista kertyneiden keskeisten 
tulosten koonti, niiden käyttöönoton tuki 
sekä vaikuttavuusarvioinnin suunnittelu

8. Henkilöstö-
voimavarojen tiedolla johtamisen 

kehittäminen

8.2. Henkilötuottavuustietojen 
(henkilöstötieto, toiminnanohjaustieto, 

taloustieto) yhteinen integraatio ja tiedon 
hyödyntäminen 

8.1. Henkilöstösuunnittelu ja 
henkilöstövoimavarojen optimaalinen 

kohdentaminen (asiakastarpeita 
vastaavasti ja henkilöstön osaaminen 

hyödyntäen)

8.3. Tuotetaan johtamista tukevat 
tietotuotteet eri esihenkilötasoille 

(johtamisen työpöytänäkymät tms.)

8.4. Varmistetaan, että 
henkilöstövoimavarojen tiedolla 

johtaminen huomioidaan 
henkilöstöstrategiassa ja muissa tiedolla 

johtamisen suunnitelmissa

6. Tiedolla johtamisen suhde 
kansalliseen ohjaukseen, dialogiin ja 

vertailuun

6.1. Tiedolla johtamisen työkalujen 
määrittely

6.2. Alueiden yhteisten 
laskentaperusteiden määrittely

6.3. Valtakunnallisesti tärkeimpien 
yhteisten indikaattorien valinta

6.4. Vuosittaisen STM:n ja 
hyvinvointialueen neuvotteluprosessin 

sekä käytäntöjen kuvaaminen

6.5. Kansallisesti käytettävien tietoaltaiden 
määrittely ja käytön kuvaaminen

6.6. Hyvinvointialueiden vertailutietojen 
määrittely ja tiedon tuottaminen

7. Tietojohtamisen ja 
tiedonhallinnan organisointi 

johtamisen tueksi
7.1. Tietojohtamisen ja 

tiedonhallinnan organisointi 
(ml vastuut ja resursointi)

7.2. 
Tiedonhallintasuunnitelman 

päivittäminen ja tiedolla 
johtamisen suunnitelman 

laatiminen

7.3. Alueellisen 
tiedonhallintamallin laatiminen
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E. Viestintä, osallisuus ja demokratia
1. Viestintäorganisaation 
valmistelu ja resurssien 

sekä osaamisen 
varmistaminen

2. Viestinnän 
järjestelmien, alustojen 
ja kanavien suunnittelu 

sekä käyttöönotto

3. Muutosviestinnän suunnittelu ja 
toteutus

4. Poliittisten 
päättäjien 

perehdyttäminen

5. Osallistamisen suunnittelu ja 
aloittaminen

6. Brändityön 
aloittaminen

1.1. Viestintäosaamisen ja 
riittävien viestinnän 

resurssien varmistaminen 
hyvinvointialueen kaikki 

sote- ja pela-palvelut 
huomioiden

1.2. Viestintäorganisaation 
valmistelu ja viestinnän 

vastuutus 

2.1. Henkilöstöviestinnän 
ratkaisujen selvittäminen 

ja käyttöönotto (esim. 
hyvinvointialueen intranet 

-sivusto)

2.3. Muiden 
viestintäteknisten 

ratkaisujen selvittäminen

2.4. Muiden viestinnän 
kanavien suunnittelu ja 

käyttöönotto

3.1. Luodaan viestintäsuunnitelma 
eri ryhmien näkökulmasta (kunnat, 

henkilöstö, asukkaat, asiakkaat jne.), 
määritellään viestintävastuut sekä 

sovitaan viestintämateriaalin 
tuottamisesta eri sidosryhmille

3.3. Viestintä henkilöstölle 
(huomioidaan osana 

muutosjohtamista ja esihenkilötyötä)

3.2. Viestintä alueellisille toimijoille 
(kunnat ja kuntayhtymät, 

pelastustoimi jne.)

3.4. Viestintä asukkaille (mm. 
alueelliset infotilaisuudet)

4.1. Kuntien 
nykyisten 
poliittisten 
päätöksen-
tekijöiden 

perehdyttäminen

4.2. Hyvinvointi-
valtuusto-

ehdokkaiden 
perehdyttäminen

4.3. Hyvinvointi-
valtuuston 
jäsenten 

perehdyttäminen

5.1. Poliittisten ohjausryhmien 
osallisuusmahdollisuuksien suunnittelu ja 

toteuttaminen

5.4. Henkilöstön osallisuusmahdollisuuksien 
suunnittelu ja toteuttaminen

5.6. Asiakkaiden ja asukkaiden 
monimuotoisten osallisuusmahdollisuuksien 

suunnittelu ja toteuttaminen

5.2. Kuntien ja kuntayhtymien 
osallisuusmahdollisuuksien suunnittelu ja 

toteuttaminen

5.7. Muiden sidosryhmien 
osallisuusmahdollisuuksien suunnittelu ja 

toteuttaminen

6.1. 
Hyvinvointialueen 

brändin 
suunnittelu

7. Demokratian 
varmistaminen

7.1. Poliittisen 
päätöksenteon 
huomioiminen 

hyvinvointialueen 
rakentamisessa

7.3. Kiinnostuksen 
herättäminen 

hyvinvointialueisiin ja 
vaaleihin

7.4. Eri tahojen 
osallisuuden 

varmistaminen 
hyvinvointialueen 
rakentamisessa

3.5. Muutosviestintä asiakkaille

3.6. Viestintä tuotantoon osallistuville 
kumppaneille ja muille sidosryhmille 

(palveluntuottajat, 
sopimuspalokunnat jne.)

6.2. 
Hyvinvointialueen 

brändityön 
käynnistäminen

7.6. Tulevaisuuden 
osallistumis- ja vaikutus-

mahdollisuuksien 
kehittäminen

5.5. Yhteisen ymmärryksen muodostaminen 
asukas- ja asiakasosallisuuden 

merkityksestä

7.5. Aluevaltuutetun 
aseman selkeyttäminen 
koko hyvinvointialueen 

edustajana

5.3. Osallisuustoimielinten kokoaminen

5.8. Osallisuusohjelman laatiminen

5.9. Aloite- ja palautejärjestelmän suunnittelu 
ja perustaminen

5.10. Sähköisen osallisuusalustan 
suunnittelu ja perustaminen

2.2. Nettisivujen 
rakentaminen

HTT J&O Järjestäminen Yhdyspinnat ICT

7.2. Valmistelun ja 
päätöksenteon 
läpinäkyvyyden 
varmistaminen

Tehtäväkokonaisuus Tehtävä Kriittinen osatehtäväEi-kriittinen osatehtävä

2.5. Pelastustoimen 
kriisi- ja 

häiriötilanneviestinnän 
organisointi ja toiminnan 

varmistaminen 



Palveluiden järjestämisen tiekartta
HTT J&O Järjestäminen Yhdyspinnat ICT

B. Toimintaympäristö 
ja sen turvallisuus

F. Tuotannon 
ohjaus

D. Järjestettävät 
palvelut ja palveluiden 
yhdenmukaistaminen

A. Väestön 
palvelutarve

C. Järjestämisen 
reunaehdot 

1. Nykytilan kuvaus

2. Riskien tarkastelu

2. Alueellisten 
erityispiirteiden 
kartoittaminen

1. Alueen
demografian ja 
palvelutarpeen 

nykytilan 
kartoittaminen

4. Palvelutarpeen 
muutokset ja 
ennakointi

3. Asiakasryhmien 
erityispiirteiden 
kartoittaminen 
väestötasolla

5. Alueellinen 
hyte-työ

1. Palveluvalikoiman, 
-tason ja -verkon 

nykytilan kartoitus ja 
yhdenmukaistuksen 

periaatteista päättäminen

2. Kriteerien nykytila ja 
yhtenäistäminen

1. Tuotannon 
ohjauksen 

reunaehtojen 
määrittäminen

2. Vaikuttavuus-
perustaisuuden 

nivominen 
ohjaukseen

3. Alueellisten 
varautumis-

suunnitelmien 
laatiminen

7. Valvonnan kehittäminen 
ja järjestäminen

1. Järjestäjän 
organisoituminen

2. Strategioiden 
laatiminen

3. TKIO-toiminnan 
määrittäminen 

hyvinvointialueella
3. Tuotantotapojen valinta

5. Palveluiden 
saavutettavuuden 

periaatteiden 
määrittäminen

4. Asiakkuuksien hallinta
4. Strategisten 
tietotarpeiden 

määrittely

E. Hankinnat

1. Asiakaspalvelu-
hankintojen 

kartoittaminen ja 
uudet hankinnat

2. Kliinisten 
tukipalvelu-
hankintojen 

kartoittaminen ja 
uudet hankinnat

3. Muiden 
tukipalveluiden 
(pl. hallinnon 

tukipalvelut) kartoitus, 
arviointi ja uudet 

hankinnat

G. Integraatio, 
koordinaatio ja yhteistyö

4. Sote-pela synergia-
mahdollisuuksien 

tunnistaminen

1. Nykytilan kuvaaminen 
palveluiden integraation 

näkökulmasta

2. Integraatiota 
tarvitsevien ryhmien 

palvelut

3. Verkostohallinta ja 
yhteistyömallien 
rakentaminen

5. Yhteistyö YTA-alueella

6. Pelastustoimen 
valtakunnallisen ja 

alueellisen yhteistyön 
kehittäminen

6. Tuottajaverkoston 
kehittäminen

Tehtäväkokonaisuus Tehtävä Kriittinen osatehtäväEi-kriittinen´osatehtävä

H. Uudenmaan 
erillisratkaisu

1. HUS-yhtymän 
perustaminen ja 

ohjaus

2. 
Hyvinvointialueiden 

väliset tehtävät 
Uudenmaan 

alueella



5.2. Alueellisten tavoitteiden 
asettaminen väestön terveydelle 

ja hyvinvoinnille

5.1. HVA:n hyte-työn määrittely

5.4. Hyte-suunnitelman laadinta, 
toimenpiteiden seuranta ja 
määrittely tulevalle alueelle

5.3. Mittareiden määrittely: 
Alueellisten tavoitteiden 

toteutumisen mittaaminen ja 
seuranta

5. Alueellinen hyte-työ

A. Väestön palvelutarve
HTT J&O Järjestäminen Yhdyspinnat ICT

1.2. Väestön palvelutarpeen 
nykytilaa koskevien tietojen 

kokoaminen 

1.3. Kehittämiskohteiden 
tunnistaminen väestön 

hyvinvoinnissa

2.1. Alueellisten erityispiirteiden 
määrittäminen, mm. kaksikielisyys 

ja vieraskielisyys (kielelliset 
oikeudet). Alueen infraan ja 

sijaintiin liittyvät erityispiirteet, 
asiointisuunnat

2.2. Erityispiirteiden kannalta 
olennaiset yhdyspinnat, esim. 

kunnan kaavoitus

3.1. Väestön jaottelu 
palvelutarpeiden mukaan

3.2. Väestön palvelutarpeiden 
määrittely ja tarkennus 

segmenteittäin

4.1. Palvelutarpeiden vaihtelun 
tunnistaminen hyvinvointialueen 

sisällä 

4.2. Väestön palvelutarpeen 
tulevaisuuden skenaarioiden 

määrittely ja analysointi

4.3. Koronapandemian 
palvelutarpeeseen aiheuttamien 
vaikutusten arviointi alueella ja 

tarvittavien muutosten 
kartoittaminen

1.4. Palvelutarpeen seurannan 
mittarit ja tavat sekä vastuutus

1.5. Määritetään, mitä ym. 
tehtävistä kannattaa tehdä YTA-

yhteistyönä

1. Alueen demografian ja 
palvelutarpeen nykytilan 

kartoittaminen
2. Alueellisten erityispiirteiden 

kartoittaminen
3. Asiakasryhmien 

erityispiirteiden kartoittaminen 
väestötasolla

4. Palvelutarpeen 
muutokset ja ennakointi

1.1. Väestön hyvinvoinnin tilan 
kartoitus alueella

Tehtäväkokonaisuus Tehtävä Kriittinen osatehtäväEi-kriittinen´osatehtävä



3. Alueellisten varautumis-
suunnitelmien laatiminen

3.1. Olemassa olevien valmius- ja 
varautumismallien tarkastelu

3.2. Varautumisen ja valmiuden suunnittelu (soten ja 
pelan näkökulmista) ja toteuttaminen hyvinvointialueen 
sisällä ja hyvinvointialueiden välillä, jatkuvuuden hallinta

3.3. Alueellisten varautumis- ja pandemia-
suunnitelmien laatiminen

3.4. Varautumisen yhdyspintojen 
määrittäminen kuntien kanssa ja sopiminen 

vastuista ja toimintamalleista

3.5. Konsernihallinnon sisäinen toimialojen, 
laitosten yms. varautuminen ja 

varautumistoimien yhteensovittaminen

3.6. Konsernihallinnon varautumistoimet 
ja niiden valmistelu

B. Toimintaympäristö ja sen turvallisuus
HTT J&O Järjestäminen Yhdyspinnat ICT

1. Nykytilan kuvaus 2. Riskien tarkastelu

1.1. Alueellinen toimintaympäristön nykytilan kuvaus 
turvallisuuden näkökulmasta

1.2. Alueen toimintaympäristön 
kehittämiskohteiden tunnistaminen

2.1. Alueellinen riskiarvio

2.2. Riskianalyysi

2.3. Kansallisten strategioiden, riskiarvion ja 
projektien tulosten hyödyntäminen ja 

muokkaaminen oman alueen tarpeisiin

Tehtäväkokonaisuus Tehtävä Kriittinen osatehtäväEi-kriittinen´osatehtävä



C. Järjestämisen reunaehdot
HTT J&O Järjestäminen Yhdyspinnat ICT

2.1. Strategiaprosessin määrittäminen 

2.2. Hyvinvointialueen strategiakartta

2.3. Ohjaavien dokumenttien työstäminen 
ja kokoaminen VATE-aikana varsinaista 

strategiaprosessia varten

2.4. Hyvinvointialuestrategian (sote + pela) 
ja palvelustrategian (sote) laatiminen 

2.5. Pelastustoimen palvelutasopäätöksen 
valmistelu ja hyväksyminen (rinnastuu 

soten palvelustrategiaan)

2.6. Muut lakisääteiset alastrategiat, mm. 
investointisuunnitelma

3.1. TKIO-resurssien 
kartoittaminen ja koonti

3.2. TKIO-toiminnan hyödyntäminen 
ja sen koordinointi hyvinvointialueen 

perustamisessa

2. Strategioiden laatiminen 3. TKIO-toiminnan määrittäminen 
hyvinvointialueella

1.1. Järjestämistehtävän täsmentäminen ja 
vastuuttaminen organisaatiossa

1.2. Järjestämisen resursoinnista 
päättäminen

1.3. Pelastustoimen ja soten sovittaminen 
saman järjestäjän alle rinnakkaisina 

itsenäisinä toimialoina

1. Järjestäjän organisoituminen

4.1. Järjestäjän tietotarpeiden määrittely ja 
tiedolla johtamisen välinetarpeiden 

kartoitus

4.2. Keskeisten mittareiden 
(key performance indicators) 

määrittäminen järjestäjälle (väestön 
palveluntarve, palveluiden laatu, 

saatavuus, vaikuttavuus, jne.)

4.3. Järjestäjän vähimmäistietosisältöjen 
määrittäminen

4. Strategisten tietotarpeiden 
määrittely

3.3. TKIO-ohjelman tai -periaatteiden 
laatiminen alueelle (huomioiden 

yhteistyöalueella tehtävät yhteiset 
strategiset valinnat)

Tehtäväkokonaisuus Tehtävä Kriittinen osatehtäväEi-kriittinen´osatehtävä



D. Järjestettävät palvelut ja palveluiden yhdenmukaistaminen
HTT J&O Järjestäminen Yhdyspinnat ICT

1. Palveluvalikoiman, -tason 
ja -verkon nykytilan kartoitus 

ja yhdenmukaistuksen 
periaatteista päättäminen

2. Kriteerien nykytila 
ja yhtenäistäminen

1.1. Palvelujen järjestämisen 
nykytilan kartoitus: mm. 

palveluvalikoima, 
tuotantorakenne, tuottajat, 

verkko, keskeiset palvelu- ja 
hoitoketjut, asiakasohjaus

2.1. Palvelukriteerien 
nykytilan kartoitus

1.2. Palvelukokonaisuuden, -
valikoiman ja ketjujen 

määrittely: mitä 
yhdenmukaistetaan, mitä ei

3. Tuotantotapojen 
valinta

3.1. Analyysi ja päätös 
mitä palveluja 

tuotetaan itse, mitä 
hankitaan ja miten 

palvelut toteutetaan ja 
hankintaan 

hyvinvointialueella

1.3. Kuvaus sote-
ja pela-palveluista, joista 

hyvinvointialue 
on järjestämisvastuussa

1.4. Valmistelu ja päätös sote-
palvelutasosta

1.5. Järjestäjälle kuuluvien 
viranomaistehtävien 

organisointi

2.2. Valmistelu ja 
päätös 

palvelukriteereistä

2.3. 
Asiakasprosessien 
kuvaaminen: Miten 
tullaan asiakkaaksi 

sekä millä perusteilla 
ja miten palvelu 
myönnetään ja 
käynnistetään

2.4. Kriteereihin 
perustuvien 

toimintaohjeiden 
päivittäminen / 

yhtenäistäminen 
palvelutuotannolle

3.2. Tuotantotapojen 
yhdenmukaistami-nen 

(järjestelmät, 
palvelusetelien

arvot ym.)

4. Asiakkuuksien 
hallinta

4.1. Siirtyvien 
asiakkuuksien "hallitun 

siirron suunnittelu": 
erityisesti ppt-asiakkaat 
sekä kuntien asukkaat, 

joissa alueellinen 
järjestäjä vaihtuu 

suhteessa nykyiseen 
(esim. Myrskylä ja 

Pukkia Päijät-Häme / 
Itä-Uusimaa)

4.3. 
Asiakasohjausmallin ja -

toimintatapojen 
määrittäminen

4.2. Asiakasmaksujen 
määrittely ja 

yhdenmukaistaminen

2.5. Tukikriteerien 
määrittäminen

5. Palveluiden 
saavutettavuuden 

periaatteiden 
määrittäminen

5.1. Palveluverkon ja -
verkoston 

yhdenmukaistaminen 
tarkoituksen-
mukaisessa 
laajuudessa

5.2. Pelastustoimen 
palveluverkon 

suunnittelu

6. Tuottajaverkoston 
kehittäminen

6.1. Alueellisen 
toimijaverkoston 
kartoittaminen ja 

kehittäminen

6.3. Markkinoiden 
muutosten 

seuraaminen, 
analysointi ja 

muutokseen reagointi 
suhteessa toiminnan 
jatkuvuuteen HVA:n 

toiminnan 
käynnistyessä 

6.2. Monituottajuuden 
strateginen suunnittelu 

ja yritysyhteistyö

Tehtäväkokonaisuus Tehtävä Kriittinen osatehtäväEi-kriittinen´osatehtävä

7. Valvonnan 
kehittäminen 

ja järjestäminen

7.1. Valvonnan ja 
ohjauksen 

periaatteiden 
ja prosessien 

määrittely

7.3. Palvelutuotannon 
valvontasuunnitelman 

laatiminen

7.2. Omavalvonta- ja 
laadunhallinta-

ohjelmien laatiminen

7.4. Asiakas- ja 
potilasturvallisuus-

suunnitelman 
laatiminen



3. Muiden tukipalveluiden (pl. hallinnon tukipalvelut) 
kartoitus, arviointi ja uudet hankinnat

3.1. Nykytilan kuvaus

3.2. Muiden nykyisten tukipalveluhankintasopimusten 
arviointi hyvinvointialueen toiminnan näkökulmasta

3.3 Tarvittavien muutosten toteuttaminen muiden 
tukipalvelujen hankintoihin

E. Hankinnat
HTT J&O Järjestäminen Yhdyspinnat ICT

1. Asiakaspalveluhankintojen 
kartoittaminen ja uudet hankinnat

2. Kliinisten tukipalveluhankintojen 
kartoittaminen ja uudet hankinnat

1.1. Sote- ja pela-hankintojen kokonaiskuva

1.2. Nykyisten asiakaspalveluhankinta
-sopimusten arviointi hyvinvointialueen 

palvelutuotannon näkökulmasta

2.1. Kliinisten tukipalveluiden kokonaiskuva

2.2. Nykyisten kliinisten tukipalveluhankinta-
sopimusten arviointi

2.3 Tarvittavien muutosten toteuttaminen kliinisten 
tukipalvelujen hankintoihin1.3. Tarvittavien muutosten toteuttaminen 

asiakaspalveluhankintoihin

Tehtäväkokonaisuus Tehtävä Kriittinen osatehtäväEi-kriittinen´osatehtävä



3. Muiden tukipalveluiden (pl. hallinnon tukipalvelut) 
kartoitus, arviointi ja uudet hankinnat

F. Tuotannon ohjaus
HTT J&O Järjestäminen Yhdyspinnat ICT

1. Tuotannon ohjauksen 
reunaehtojen määrittäminen

2. Vaikuttavuusperustaisuuden 
nivominen ohjaukseen

1.1. Ohjausmallin rakentaminen omaan tuotantoon ja ostopalveluille: Normiohjauksen, 
resurssiohjauksen, informaatio-ohjauksen ja vuorovaikutusohjauksen suunnittelu

1.2. Tuottajan arvioinnin mittariston määrittäminen

2.1. Palveluiden laadun ja vaikuttavuuden 
seurannan suunnittelu

2.2. Kustannusseurannan suunnittelu järjestämisen näkökulmasta

2.3. Asiakastasoisten kustannus- ja vaikuttavuustietojen yhdistämisen mekanismien 
määrittäminen

2.4. Vaikuttavuusperustaisuuden 
nivominen ohjauskeinoihin

Tehtäväkokonaisuus Tehtävä Kriittinen osatehtäväEi-kriittinen´osatehtävä



G. Integraatio, koordinaatio ja yhteistyö
HTT J&O Järjestäminen Yhdyspinnat ICT

1. Nykytilan kuvaaminen 
palveluiden integraation 

näkökulmasta

1.1. Nykytilan kuvaaminen 
sote- ja pela palveluiden 

integraation näkökulmasta 
sekä erityishuoltopiirien 

tehtävien kuvaus

2. Integraatiota 
tarvitsevien ryhmien 

palvelut

2.1. Yhteensovitettuja 
palveluita tarvitsevien 

asiakasryhmien 
tunnistaminen

4. Sote-pela synergia-
mahdollisuuksien 

tunnistaminen

4.1. Sote-pela 
synergiaetujen 
kartoittaminen

2.3. Muiden integraatiota 
tukevien rakenteiden 

kehittäminen ja 
määrittäminen

2.4. Integroivien 
yksiköiden määrittäminen 

lain, alueen erityispiirteiden 
ja/tai strategisten 

tavoitteiden näkökulmasta

4.2. Tilannekeskusten rooli 
alueellisessa ja aluerajat 
ylittävissä synergioissa

4.3. Merkittävien synergia-
kohteiden kehittäminen

5.2. Alueellisen ja alueella 
tapahtuvan TKIO-toiminnan 

kartoitus ja kokoaminen

5. Yhteistyö 
YTA-alueella

5.3. YTA-alueen TKIO-
ohjelman laatiminen

5.4. Sosiaalialan 
osaamiskeskusten rooli 

hyvinvointialueella

2.2. Monialaisen tuen 
asiakkaiden 

palvelukokonaisuuksien 
koordinointi (paljon 

palveluita tarvitsevat)

3. Verkostohallinta ja 
yhteistyömallien 

rakentaminen

3.4. Keskeisten koottavien 
verkostojen määrittäminen

3.2. Yhteistyö muiden 
alueellisten toimijoiden 

kanssa

3.3. Yhteistyömallien 
määrittäminen 

kansainvälisten ja valtion 
toimijoiden kanssa

3.5. Verkostojen hallinnan 
vastuuttaminen

3.1. Kentän kartoittaminen ja 
yhteistyö rinnakkaisten sote-

toimijoiden kanssa

5.1. YTA-yhteistyön 
sisältöjen määrittäminen

6. Pelastustoimen 
valtakunnallisen ja 

alueellisen yhteistyön 
kehittäminen

6.1. Pelastustoimen 
valtakunnallinen ja 

alueellinen yhteistyö 

6.2. Hyvinvointialueen ja 
kuntien vuorovaikutus, 

yhteistyö ja yhteistoiminta 
pelastustoimen osalta

Tehtäväkokonaisuus Tehtävä Kriittinen osatehtäväEi-kriittinen´osatehtävä



H. Uudenmaan erillisratkaisu
HTT J&O Järjestäminen Yhdyspinnat ICT

Tehtäväkokonaisuus Tehtävä Kriittinen osatehtäväEi-kriittinen osatehtävä

3. Muiden tukipalveluiden (pl. hallinnon tukipalvelut) 
kartoitus, arviointi ja uudet hankinnat

1. HUS-yhtymän perustaminen 
ja ohjaus

2. Hyvinvointialueiden väliset tehtävät  
Uudenmaan alueella

1.1 HUS-yhtymän perustaminen

1.2 HUS-yhtymän talous ja rahoitus

2.1 Kehitysvammaisten erityis- ja poliklinikkapalvelujen uudelleen organisointi ja 
järjestäminen Uudellamaalla (sopimukset tehty 12/2022) 

2.2 Erityishuoltopiirien lakkauttaminen (Eteva ja Kårkulla)

2.3 Osaamis- ja tukikeskusten (OT) aseman (Socca) selvittäminen

2.4 Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen linjaukset (HYTE) Uudellamaalla

1.3. HUS-järjestämissopimuksen valmisteluvaihe

1.4 HUS-järjestämissopimuksen hyväksymisprosessi



Yhdyspintojen tiekartta

A. Järjestäminen, 
tuotannon ohjaus 

ja hallintorakenteet

B. Johtaminen ja 
verkostotyö C. Kyvykkyydet ja resursointi D. Henkilöstö ja 

sidosryhmäosallisuus
E. Tiedolla johtaminen ja 

tietojärjestelmät

1. Osaamisen siirtymisen ja 
säilymisen varmistus 

yhdyspintatoiminnoissa 
henkilöstösiirtojen myötä

1. Tiedolla johtamisen 
tarpeiden tunnistaminen sekä 

kehityssuunnitelman 
laatiminen

1. Yhdyspintatoimintojen 
määrittäminen

2. Verkostojen ja rakenteiden 
vastuutahojen ja toimijoiden 
määritys toimintamalleittain

2. Tiedolla johtamisen 
mittariston rakentaminen 
yhdyspintatoimintoihin

2. Yhdyspintatoimintoihin 
tarvittavien rakenteiden 

valmistelu

1. Yhteisen johtamisen ja 
kehittämisen tavoitteiden ja 

periaatteiden suunnittelu

3. Yhteisen luottamuksen sekä 
toimintakulttuurin 
vahvistaminen ja 

rakentaminen

2. Sidosryhmien osallisuuden, 
vuorovaikutuksen ja 

muutostuen turvaaminen 
yhdyspintatoiminnoissa

3. Tietojärjestelmien 
kartoittaminen sekä 

muutostarpeiden identifiointi

1. Henkilöstön osallisuuden, 
vuorovaikutuksen ja 

muutostuen turvaaminen 
yhdyspintatoiminnoissa

3. Yhdyspintatoimintoihin 
liittyvien sopimusten ja muiden 

velvoittavien dokumenttien 
laatiminen

4. Yhdyspintatoimintojen 
ohjaus- ja 

seurantamekanismien 
rakentaminen

5. Yhdyspintatoimintojen 
asiakaspolkujen kuvaaminen 
sekä tiedonkulun linkittäminen 

tähän

2. Sovitaan johtamisen ja 
yhteisen kehittämisen 

rakenteista 
yhdyspintatoiminnoissa

4. Yhdyspintatoimintojen 
tietojärjestelmien 

omistajuuskysymysten ja 
käyttäjäroolien tunnistaminen

3. Verkostojohtamisen 
rakenteiden suunnittelu ja 

toimeenpano sekä edelleen 
kehittäminen

HTT J&O Järjestäminen Yhdyspinnat ICT

Tehtäväkokonaisuus Tehtävä Kriittinen osatehtäväEi-kriittinen osatehtävä



1. Yhdyspintatoimintojen 
määrittäminen

3. Yhdyspintatoimintoihin liittyvien 
sopimusten ja muiden velvoittavien 

dokumenttien laatiminen

4. Yhdyspintatoimintojen ohjaus- ja 
seurantamekanismien rakentaminen

1.1. Yhdyspintatoimintojen ja -
prosessien lähtötilanteen 

tunnistaminen

2.1. Varmistetaan yhdyspintatoimintoja koskeva osaaminen 
ja edustus mukaan VATE:n rakenteisiin

4.1. Huomioidaan yhdyspintatoimintojen 
näkökulma kustannuspaikkarakenteita 

sekä taloudellisia laskenta- ja 
seurantamenettelyjä laadittaessa

1.2. Yhdyspintatoimintojen ja -
prosessien tunnistaminen ja 

määrittäminen paikallisten tarpeiden 
mukaisesti yhteistyössä kuntien 

kanssa

4.2. Varmistetaan kustannus-vaikuttavan 
toiminnan edellytykset sekä arviointi- ja 
seurantamalli yhdyspintatoiminnoissa

1.3. Yhdyspintatoimintoihin liittyvien 
muutosten kartoittaminen sekä 
suunnittelu ja toteutus alueen ja 

kuntien tarpeiden mukaisesti

2.2. Perustetaan tarvittaessa alueelliset työryhmät erityisten 
yhdyspintakysymyksien käsittelyyn, huomioiden alueen 

kaikki kunnat ja eri sektoreiden jo olemassa olevat rakenteet

4.3. Sovitaan yhteiset suuntaviivat ja 
painopistealueet hyvinvointialueen ja 

kuntien yhdessä tehtävälle alueelliselle 
hyvinvointikertomukselle ja suunnitelmalle

4.4. Luodaan toimintamalli yhdys-
pintatoimintojen omavalvontaan, 

seurantaan ja yhteiseen 
tavoitteenasetantaan 

4.5. Selvitetään yhdyspinta-toimintojen 
häiriötilanteiden ja poikkeusolojen 

valmiussuunnittelun tarve

4.6. Sovitaan toimintaperiaatteet 
yhdyspintatoiminnoissa erityis-tilanteita 

varten (esim. nopea reagointi 
resurssitarpeissa alueen johonkin 

toimintoon) 

A. Järjestäminen, tuotannon ohjaus ja hallintorakenteet
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2. Yhdyspintatoimintoihin tarvittavien rakenteiden 
valmistelu

2.3. Määritellään yhdyspintatoiminnoille ja -tehtäville kunnan 
ja hyvinvointialueen sekä muiden toimijoiden kesken selkeät 
vastuut ja yhteistyön rakenne (siltä osin kuin lainsäädäntö ei 

tätä määrittele)

2.4. Valmistellaan tarvittavat tehtäväkohtaiset rakenteet 
yhdyspintojen näkökulmasta (kts. tarkempi listaus). 

Tarvittavat rakenteet voivat vaihdella merkittävästi alueittain.

2.5. Laaditaan yhteensovittava suunnitelma palveluista 
asiakastarpeisiin vastaamiseksi, vastuunjaon määrittely 

2.6. Selvitetään alueellisesti yksityisen ja kolmannen 
sektorin roolit kuntien ja kuntayhtymien palvelun-tarjonnassa 

ja ohjaus yhdyspintatoiminnoissa

2.7. Ennakoidaan yhdyspintatoimintojen palveluiden tarvetta 
sekä järjestämisen ja tuotannon sopeutusta (yhteistyö 

järjestämisen valmisteluryhmän kanssa)

3.1 Dokumentoidaan 
yhdyspintatoiminnoissa toimivien tahojen 

vastuut ja toimintamallit

3.2. Määritellään viranomaisyhteistyön 
mallit keskeisimpiin 

yhdyspintatoimintojen kysymyksiin

3.4. Varmistetaan yhdyspinta-toimintojen 
näkökulmien huomiointi 

palvelustrategiassa ja muissa ohjaavissa 
asiakirjoissa 

3.5. Tunnistetaan yhdyspinta-
kokonaisuudet, jotka vaativat sopimista 

sekä toiminnat, jotka vaativat oman 
sopimuksen

3.6. Ennakkovalmistellaan ja laaditaan 
tunnistetut sopimukset

3.7. Kartoitetaan olemassa olevat 
taloudelliset kannustimet ja sopimukset 

sekä kustannusten jaon mallit 
yhdyspintatoiminnoissa 

1.4. Kartoitetaan erillislakien piirissä 
olevat kuntia ja hyvinvointialueita 

koskevat yhteistyövelvoitteet

Tehtäväkokonaisuus Tehtävä Kriittinen osatehtäväEi-kriittinen osatehtävä

3.3. Kuntakohtaisen alkukartoituksen 
pohjalta uudistetaan ja yhden-

mukaistetaan viranomaisyhteistyön 
malleja sekä dokumentoidaan mallit



B. Johtaminen ja verkostotyö

1. Yhteisen johtamisen ja kehittämisen tavoitteiden 
ja periaatteiden suunnittelu

3. Verkostojohtamisen rakenteiden suunnittelu ja 
toimeenpano sekä edelleen kehittäminen

1.1. Tunnistetaan verkostojohtamisen mahdollisuudet 
hyvinvointialueen perustamisessa ja kehittämisessä

1.3. Määritellään yhteisen johtamisen ja kehittämisen 
tavoitteet yhdyspintatoiminnoissa osana muuta 

hyvinvointialueen ja kuntien johtamista

1.2. Tunnistetaan keskeiset toimijat joiden kanssa 
yhteisen johtamisen tavoitteita määritellään

1.4. Määritellään toimintamallit ja sisältö 
yhteistyörakenteissa toimimiseen

1.5. Määritellään yhteisen johtamisen ja kehittämisen 
toimintaperiaatteet ja käytännöt yhdyspintatoiminnoissa

2. Sovitaan johtamisen ja yhteisen kehittämisen 
rakenteista yhdyspintatoiminnoissa

2.1 Sovitaan hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman 
toteuttamisen vastuista, toimeenpanon tiedonkeruun 

toteuttamisesta,  tavoitteiden seurannasta ja dokumentin 
julkaisusta. Määritellään hyvinvointialueen 
johtamisjärjestelmään rakenteet alueellisen 

hyvinvointikertomus ja -suunnitelma-asiakirjan laatimiseen ja 
toimeenpanoon

2.2. Määritellään tarvittavat yhteistyöryhmät ja verkostot 
yhdyspintatoimintojen ja johtamisen näkökulmasta alueellisesti
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2.3. Pidetään hyvinvointialueen, kuntien sekä muiden 
hyvinvoinnin edistämistyötä tekevien kanssa vähintään kerran 
vuodessa neuvottelu hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen 

tavoitteista, toimenpiteistä, yhteistyöstä ja seurannasta

2.4. Pidetään hyvinvointialueen ja alueen kuntien väliset 
neuvottelut vähintään valtuustokausittain tehtävien 

hoitamiseen liittyvästä yhteistyöstä, tavoitteista ja työnjaosta

2.5. Varmistetaan järjestöjen, kuntien ja hyvinvointialueiden 
keskinäisen yhteistyö ja järjestöjen toimintaedellytykset

2.6. Mahdollistetaan paikallisten ja alueellisten yhteisöjen ja 
yhdistysten osallisuus yhdyspintatoimintoihin

3.1. Tunnistetaan olemassa olevat vapaaehtoiset 
verkostot ja hyödynnetään niitä yhdyspintayhteistyössä 

ja -rakenteessa alueellisten käytäntöjen mukaisesti

3.3. Rakennetaan yhteistyötä yhdyspintatoimintoihin 
verkostojohtamisen keinoin; tavoitteiden, 

toimintatapojen sekä seurannan määrittely 
tarkoituksenmukaisiin tehtäväkokonaisuuksittain

3.4. Määritellään ja sovitaan monituottajamallilla 
toimivien tuottajien verkostojohtamisen tapoja 

yhdyspintatoiminnoissa

3.6. Hyödynnetään yhdyspintatoimintojen 
vertaiskehittämistä kuntien välillä yhteistyössä 

hyvinvointialueen kanssa

Tehtäväkokonaisuus Tehtävä Kriittinen osatehtäväEi-kriittinen osatehtävä

3.2. Luodaan toimintamalli ja pelisäännöt 
vapaaehtoisten verkostojen toimeenpanoon

3.5. Yhdenmukaistetaan kunnan, hyvinvointialueen, 
kolmannen sektorin ja muiden toimijoiden 

monituottajamallilla toimivat rakenteet



C. Kyvykkyydet ja resursointi

1. Osaamisen siirtymisen ja säilymisen 
varmistaminen yhdyspintatoiminnoissa 

henkilöstösiirtojen myötä

3. Yhteisen luottamuksen sekä toimintakulttuurin 
vahvistaminen ja rakentaminen

1.1. Hyödynnetään tehtyjä selvityksiä liittyen osaamis-
ja työvoimatarpeeseen sekä ammatillisen osaamisen 

kehittämiseen kunnan toimijoiden kanssa

1.4. Luodaan yhdyshenkilötoimintamalli yhteisen 
työskentelyn ja osaamisen siirron ja kehittämisen tueksi

1.2. Hyödynnetään tehtyjä selvityksiä kuntiin jäävästä 
henkilöstöstä, ja laaditaan henkilöstön siirron ja 
pysymisen vaikutusarviot yhdyspintatoimintoihin

1.5. Toteutetaan tarvittavat rekrytoinnit ja osaamisen 
siirrot sekä varmistetaan kuntiin jäävän henkilöstön 

osaaminen

1.6. Varmistetaan pelastustoimen yhteistoimintamallit 
yhdyspintatoiminnoissa

2. Verkostojen ja rakenteiden vastuutahojen sekä 
toimijoiden määrittäminen toimintamalleittain

2.2. Tunnistetaan verkostojen keskeiset toimijat (ml. 3. 
sektori) ja sovitaan yhteistyön vastuut

2.3. Määritellään tarvittavien verkostojen ja rakenteiden 
vastuuhenkilöt osaamisen ja yhteisen työn jakamiseksi 

yhdyspintatoiminnoissa
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2.4. Kuvataan poikkihallinnollisen työn vastuutahot ja -
toimijat hyvinvointialueella, kunnissa, 3. sektorin 

toimijoissa sekä yrityskentässä

3.1. Varmistetaan asiakkuuksien vastuutahot 
yhdyspintatoiminnoissa (esim. asiakaspolkujen 

kuvaaminen)

3.2. Sanoitetaan yhteisen asiakkaan näkökulmaa 
kaikessa tekemisessä ja rakennetaan luottamusta ja 

sitoutumista yhteiseen tekemisen kautta

3.3. Luodaan yhtenäistä ja hyväksyvää 
toimintakulttuuria yhteisen asiakkaan parhaaksi. 
Kuvataan pelisäännöt ja tuodaan yhteen parhaat 

käytännöt eri organisaatioista 

3.4. Laaditaan toimintamalli osaamisen kehittämiseen 
verkostojohtamisessa ja yhdyspintakysymyksissä
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1.3. Tunnistetaan yhdyspintatoiminnoittain tarve kunta-
hyvinvointialue-yhdyshenkilötoimintamallille

2.1. Tehdään kunta- ja yhdyspintakohtainen kartoitus 3. 
sektorin yhteistyömalleista hyvinvointialueen 

järjestöyhteistyön toimintamallin laatimisen tueksi



D. Henkilöstö ja sidosryhmäosallisuus

1. Henkilöstön osallisuuden, vuorovaikutuksen ja muutostuen 
turvaaminen yhdyspintatoiminnoissa

2. Sidosryhmien osallisuuden, vuorovaikutuksen ja muutostuen 
turvaaminen yhdyspintatoiminnoissa

1.2. Suunnitellaan henkilöstön osallistamisen keinot valmistelun eri vaiheissa 
huomioiden yhdyspintatoiminnoissa tapahtuvat muutokset 

1.3. Ylläpidetään vuoropuhelua henkilöstön kanssa yhdyspintatoiminnoissa 
tapahtuvista muutoksista
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2.1. Määritellään yhdyspintatoimintojen sidosryhmäviestinnän tavoitteet

2.2. Suunnitellaan yhdyspintatoimintojen sidosryhmäviestinnän ja 
osallisuuden keinot ja toteutus jatkuvan vuoropuhelun ylläpitämiseksi (mm. 

järjestökentän sekä kunnan ja hyvinvointialueen yhteistilaisuudet 
yhdyspintakysymyksissä)

2.3. Suunnitellaan jatkuvan vuorovaikutuksen keinojen ja kanavien  
käyttöönotto ja muutostuen malli sekä turvaaminen osana yhdyspintojen 

toimeenpanoa

2.4. Osallistetaan sidosryhmiä hyvinvointialueen ja kuntien 
hyvinvointikertomusten ja -suunnitelmien valmisteluun ja toimeenpanoon 

sekä yhdyspintatoimintoihin liittyvään kehittämiseen

Tehtäväkokonaisuus Tehtävä Kriittinen osatehtäväEi-kriittinen osatehtävä

1.1. Tunnistetaan yhdyspintatoimintojen näkökulmasta henkilöstöryhmät, 
joita uudistuksesta seuraavat henkilöstömuutokset koskevat



4. Yhdyspintatoimintojen tieto-
järjestelmien omistajuuskysymysten 

ja käyttäjäroolien tunnistaminen

4.1. Valmistellaan yhdyspinta-
toiminnoissa tarvittavien 

tietojärjestelmien omistajuus-
kysymykset ja sopimukset ml. 

rekisteripito- ja omistajuusvelvoitteet 

4.2. Suunnitellaan 
yhdyspintatoiminnoissa tarvittavien 
tietojärjestelmien käyttäjäroolitukset

E. Tiedolla johtaminen ja -järjestelmät
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3. Tietojärjestelmien 
kartoittaminen sekä 

muutostarpeiden identifiointi

3.1 Huomioidaan yhdyspinta-
toimintoja ohjaava lainsäädäntö 

kaikessa suunnittelussa

3.2. Kartoitetaan nykykäytännöt, 
syntyvät muutostarpeet ja 

varmistetaan tietojen hallinnan ja 
luovuttamisen menettelyt 
yhdyspintatoiminnoissa

3.3. Kartoitetaan yhdyspinta-
toimintojen käytössä olevat 

tietojärjestelmät sekä identifioidaan 
muutostarpeet toiminnoittain 

3.4. Laaditaan toimintamallit ja 
ohjeet tietojen saamiseksi yli 

hyvinvointialue- ja kuntarajojen 

3.5.Yhtenäistetään 
kirjaamiskäytäntöjä alueellisesti

3.6. Määritellään ja toteutetaan 
verkostojohtamisen viestintä- ja 

työskentelyalustat tarpeen mukaan

1. Tiedolla johtamisen tarpeiden 
tunnistaminen sekä 

kehityssuunnitelman laatiminen
1.1. Kartoitetaan nykytilanne 

tietojohtamisen malleista 
yhdyspintatoiminnoissa

1.2. Tunnistetaan tiedolla 
johtamisen kehittämistarpeet ja 
laaditaan kehityssuunnitelmat 

yhdyspintatoiminnoittain

1.3. Kartoitetaan alueellisen 
tietopalvelun sekä data- ja 

tietohallinnan strategian laadinnan 
tarve yhdyspintatoimintoihin 

1.4. Kartoitetaan tiedon 
kokoamiseen, siirtoon ja 

viestimiseen liittyvät  
asiakirjapohjat ja järjestelmät  

käyttäjäryhmittäin 

2. Tiedolla johtamisen mittariston 
rakentaminen 

yhdyspintatoimintoihin

2.1. Tunnistetaan käytössä olevat 
yhdyspintatyötä kuvaavat mittarit 

alueilla sekä määritetään 
muuttuvaan tarpeeseen tarvittavat 

mittarit strategiselle ja 
operatiiviselle tasolle (toiminta, 

talous, henkilöstö jne.)

2.2. Vaikuttavuuden mittaamisen 
elementtien toteuttaminen yhdys-

pintatoimintoihin sekä 
kokemuspohjaisen tiedon 

hyödyntäminen

2.3. Hyödynnetään monipuolista 
analytiikkaa yhdyspintatoimintoihin 
liittyvien asukas-/asiakasryhmien 
palvelutarpeen ennustamisessa ja 

toiminnan vaikuttavuuden 
seurannassa

5. Yhdyspintatoimintojen 
asiakaspolkujen kuvaaminen sekä 

tiedonkulun linkittäminen tähän

5.1. Kuvataan tarvittavat 
yhdyspintatoimintojen asiakaspolut 

ja siirtymät

5.2. Kuvataan tiedonkulku ja 
tietojärjestelmien käyttötavat osaksi 

asiakaspolkuja

1.5. Mahdollistetaan 
sopimuskumppaneiden ohjaus ja 

valvonta tiedolla johtamisen keinoin

1.6. Huomioidaan 
tietoturvakysymykset osana tiedolla 

johtamisen kokonaisuutta

Tehtäväkokonaisuus Tehtävä Kriittinen osatehtäväEi-kriittinen osatehtävä



Esimerkkejä konkreettisista yhdyspintatoiminnoista, joissa valmistelutyötä tehtävä alueilla 
– listaus ei ole kattava ja sisällöt vaihtelevat alueittain 
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Yhdyspintatoiminnot voivat olla esimerkiksi:
• Lapsiperheiden palvelut sivistys- ja hyvinvointityön kokonaisuudessa, oppilashuolto  
• Elintapaneuvonta, toimintakyvyn edistäminen
• Ehkäisevä päihdetyö 
• Kulttuurihyvinvointipalvelut  
• Arjen turvallisuuden edistäminen, lähisuhdeväkivallan ehkäisy
• Työllisyyden edistäminen (esim. lakisääteisen monialaisen yhteistyön suunnittelu ja toimenpano, lakisääteisten yhteisten asiakassuunnitelmien 

laatiminen mm. aktivointisuunnitelmat, hyvinvointialueen osatyökykyisten tuki ja kuntouttavan työtoiminnan suhde kunnan työllisyyden 
edistämiseen, hoitamiseen sekä vaikeasti työllistyvien tukeen)

• Kotouttaminen. Huomioiden myös yhdyspinta maahanmuuttajien te-palveluihin (maahanmuuttajien osaamiskeskusten sote-palvelut), osallistuminen 
kotouttamisohjelman laatimiseen

• Sote-palveluverkon yhteys kaavoitukseen, maankäyttöön ja asumiseen (esim. asumispalvelujen ratkaisut ja tarpeet sekä kunnan 
asumisympäristöjen suunnittelun ja esteettömyyskysymykset)

• Saavutettavuuskysymykset sote-palveluihin (esim. kunnan joukkoliikenne ja tieverkosto sekä hyvinvointialueen asiointialueet ja toimipisteet, 
vammaispalveluiden kuljetukset ja ensihoito)

• Osallisuuden edistäminen, järjestöjen toimintaedellytysten turvaaminen 
• Hyvinvointialueen antama tuki kuntien hyte-työhön ja järjestökoordinaatioon
• Yhteistyö ympäristöterveydenhuoltoon terveydensuojelun, tupakkavalvonnan, eläinlääkintähuollon ja elintarvikevalvonnan näkökulmista
• Yhteistyö laajemmalla alueella eli YTA:n kanssa esim. vaativan sosiaalihuollon palveluissa (ml. YTA-tasoinen OT:n rakentaminen) -> tämä 

valmistelun myöhemmässä vaiheessa.



ICT tiekartta
HTT J&O Järjestäminen Yhdyspinnat ICT

D. ICT-infraC. Toimialasidonnaiset 
järjestelmät

B. Toimialariippumattomat 
järjestelmätA. Hallinnolliset tehtävät

7. Sähköposti- ja 
toimistosovellukset 7. Asiakas- ja potilastiedon 

arkistointi

3. Kansalliset pelastustoimen 
vaatimukset

6. Kansalaisen digitaaliset 
palvelut

5. Tukipalveluiden järjestelmät

4. Kliinisten tukipalveluiden ja 
lääketieteellisen tekniikan 

järjestelmät

3. Ensihoidon järjestelmät

2. Pelastustoimen järjestelmät

1. Asiakas- ja 
potilastietojärjestelmät

5. Hallinnon järjestelmät

6. Tiedolla johtamisen 
järjestelmät

4. Henkilöstöhallinnon 
järjestelmät

3. Taloushallinnon järjestelmät

2. Tietohallinnon palvelut

1. Väliaikaishallinnon 
järjestelmät

4. Yleiset suunnittelu- tehtävät

3. ICT-valmistelun 
organisoituminen

2. Sopimusten kartoitus

1. Nykytilan kartoitus

5. Päätelaitteet ja muut laitteet

1. Puhelinjärjestelmät

2. Kulunvalvonta

6. Kapasiteettipalvelut

3. Integraatiot

4. Identiteetin hallinta

2. Alueelliset tietoverkot

1. Hallinnon turvallisuusverkko

4. Tietoturva ja tietosuoja

E. ICT-infran järjestelmät

Tehtäväkokonaisuus Tehtävä Kriittinen osatehtäväEi-kriittinen osatehtävä



A. Hallinnolliset tehtävät
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4. Yleiset suunnittelu-
tehtävät3. ICT-valmistelun organisoituminen2. ICT-sopimusten kartoitus1. Nykytilan kartoitus

4.5. Siirtyvien järjestelmien konsolidaatio alueellisesti

3.4. Toimeenpanoa toteuttavien 
resurssien järjestäminen/rekrytointi

3.1. ICT valmistelun organisoituminen, 
resursointi ja vastuut

2.2. Sopimusten toimittajaneuvottelut 
ja siirrot mahdollisuuksien ja linjausten 

mukaan

2.1. Sopimushallinnan perustaminen ja 
siirtyvien ICT-sopimusten analysointi1.1. Alueelle siirtyvien kuntien 

tilanteen nykytilankartoitukset mm. 
seuraavista:

ICT palvelut, kustannukset, 
sopimukset,

tekniset ympäristöt, tietotekniikka,
ICT palveluntuottajat ja 

kehitysprojektit, integraatiot, 
alueellinen AD, luvitus

4.9. Ei jatkavien järjestelmien tunnistaminen ja alasajo

4.10. Ei jatkavien järjestelmien osalta tietojen migraatio 
uusiin järjestelmiin, muuttaminen katselukannaksi tai 

alasajaminen

4.7. Tarvittavat uudet integraatiot/integraatiomuutokset

4.4. Yhteisten järjestelmien vastuiden siirrosta sopiminen 
kunnilta siirtyvien järjestelmien osalta

4.3. Palveluntuotannon vastuun siirrosta sopiminen 
kunnilta siirtyvien palveluiden osalta

4.6. Ei siirtyvien / puuttuvien järjestelmien hankinta

4.8. Suunnitelma erityishuoltopiireiltä siirtyvälle ICT:lle

3.3. ICT-muutosrahoituksen haku

4.2. Tiedontoimitusvelvoitteiden täyttämisen suunnittelu 
(valtio ja viranomaiset)

4.1. ICT-muutossuunnitelman tekeminen

3.2. ICT-palveluiden tuottamisen tapa

3.5. ICT-muutoskustannusten arviointi 
ja tiedon ylläpito

Tehtäväkokonaisuus Tehtävä Kriittinen osatehtäväEi-kriittinen osatehtävä



B. Toimialariippumattomat järjestelmät
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4. Henkilöstöhallinnon 
järjestelmät

3. Taloushallinnon 
järjestelmät2. Tietohallinnon palvelut1. Väliaikaishallinnon 

järjestelmät
6. Tiedolla johtamisen 

järjestelmät5. Hallinnon järjestelmät

2.6. Yhteentoimivuuden 
varmistaminen 

(kokonaisarkkitehtuuri)

6.3. Pelastustoimen 
tiedolla johtamisen 

kansallinen järjestelmän 
ja HVA alueen 

järjestelmien integrointi

7.3. Alueen yhteinen 
sähköpostiratkaisu, 

mahdolliset tiedonsiirrot 
ja yliheitto

7.2. Microsoft (yms.) -
lisenssit: Lisenssien 

laatu ja määrä, 
sopimusten siirto tai 

hankinta

4.4. Henkilöstön 
työsuhde ja virka-

suhteiden siirrot sekä 
organisaatiorakenteen 
päivitys järjestelmiin

4.1. Alueen 
henkilöstöhallinnon 
järjestelmien (mm. 

palkanlaskenta, 
työvuorosuunnittelu, 

työajanseuranta, 
kulunvalvonta) hankinta 
tai siirto ja konsolidaatio 

sekä tiedonsiirto

6.1. Alueellisen 
tietojohtamisen 

järjestelmien hankinta, 
integraatio tai 
konsolidaatio

6.2. Hyvinvointialueen 
tietojohtamisen 
edellyttämien 
(vähimmäis-) 

tietosisältöjen ja 
tietomallien määrittely

3.1. Hyvinvointialueen 
taloushallinnon 

järjestelmien (kirjanpito, 
matkalasku, 
kulunhallinta, 

kassajärjestelmät) siirto/ 
hankinta/konsolidaatio

1.1. Sähköpostin, 
toimistosovellusten, 

viestinnän, 
asianhallinnan ja 

talous & 
henkilöstöhallinnon 

tarjoaminen 
väliaikaishallinnolle

2.1. Tietohallinnon ICT-
käyttäjätukipalvelu siirto tai hankinta 

(lähituki ja helpdesk)

5.7. Riskienhallinnan ja 
laadunvalvonnan järjestelmien hankinta 

tai siirto

5.5. Hyvinvointialueen hallinnon 
järjestelmien käyttö TUVE-päätelaitteita 

käyttäville työntekijöille

5.2. PELA tietojen siirto nykyisestä 
hallinnollisesta organisaatiosta uuteen

5.6. Nykyisten organisaatioiden 
hallinnon tietojen arkistointi ja 
sähköisen arkiston haltuunotto

5.1. Asianhallinta-, päätösten & 
sopimustenhallinta-järjestelmien 

hankinta tai migraatio

5.3. Sisäisen ja ulkoisen viestinnän 
tietojärjestelmät (verkkosivut, intranet, 

uutiskirjeet yms.)3.2. Taloushallinnon 
järjestelmiin liittyvät 
tiedon ja aineistojen 

siirrot ja integraatioiden 
päivittäminen

4.3. Pelastustoimen 
kansallisen 

henkilöstöhallinnon 
järjestelmän integraatio 

alueelliseen 
henkilöstöhallintoon

7.1. Siirtyminen 
alueellisesti yhteiseen 

toimistoratkaisuun 
(liiketoiminta-
sovellukset)

2.5. Tietohallinnon palvelumalli ja 
johtaminen

2.4. Alueellisen ICT-hallinnon ja 
organisaation rakentaminen

2.3. Tietohallinnon ICT 
substanssitukipalvelujen (tietoturva, 

tuote- ja toimittajahallinta, 
hankintaprosessit jne.) siirto tai 

hankinta

7. Sähköposti- ja 
toimistosovellukset

2.2. Uuden ICT-organisaation 
kehittäminen, hanketoimisto ja 

hankehallinta sekä projektihallinnan 
käytännöt

1.2. VATE:n ICT-infran  
(laitteet, verkko, 

kapasiteettipalvelut, 
tunnukset) toteutus

4.2. Alueen 
henkilöstöhallinnon 

järjestelmien 
integraatioiden 
päivitykset sekä 

tiedonsiirrot

5.4. Viestinnän tietojärjestelmien 
linkitykset pelastustoimen kansallisiin 

ratkaisuihin (esim. pelastustoimi.fi)
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C. Toimialasidonnaiset järjestelmät
HTT J&O Järjestäminen Yhdyspinnat ICT

3. Ensihoidon 
järjestelmät

2. Pelastustoimen 
järjestelmät1. Asiakas- ja potilastietojärjestelmät 5. Tukipalveluiden 

järjestelmät

6. Kansalaisen 
digitaaliset 

palvelut

5.3. 
Lääketieteellisten 

laitteiden 
tukipalvelujen siirto/ 

hankinta tai 
konsolidaatio

2.3. Pelastuslaitoksen TOSI-
järjestelmien ja tulevan HVA 
TORI-järjestelmien väliset 

integraatiot.

7.2. Vanhojen 
tietojen migraatiot tai 

arkistointi

1.1. Asiakas- ja potilastietojärjestelmien 
sisäiset (esim. organisaatio-) muutokset 

1.6. Asiakas- ja potilastietojärjestelmien 
välttämättömät muutokset suhteessa 
kansallisiin järjestelmiin (esim. Kanta-

yhteyksiin)

5.2. Tukipalveluiden 
(ravintohuolto, 
laitoshuolto, 
välinehuolto, 

logistiikka jne.. ) 
järjestelmien 
hankinta tai 
integraatio

5.1. 
Materiaalihallinnon 

järjestelmien 
hankinta tai siirto ja 

konsolidointi tarpeen 
mukaan

3.1. Ensihoidon 
hoitotyön 

järjestelmien käytön 
mahdollistaminen

2.5. Pelastuslaitosten TOSI-
järjestelmien osalta niiden 
kehittämiseen ja ylläpidon 

resursointi sekä 
pelastuslaitoksen käyttämien 

ICT-palvelujen hallinta- ja 
koordinointi sekä 

asiakkuuksista vastaaminen

1.2. Nykyisten asiakas- ja 
potilastietojärjestelmien siirto, konsolidointi tai 

uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän 
hankinta ja käyttöönotto

1.3. Hyvinvointialueelle siirtyvän kunnan APTJ 
järjestelmän tietojen mahdollinen siirto

1.8. Kirjaamiskäytäntöjen alueellinen 
yhtenäistäminen

6.1. Kansalaisen 
digitaalisten 
palvelujen 

yhdenmukaistamine
n alueella, vähintään 
yhteinen front-end

6.2. Alueellisten 
toimintatapojen ja –

prosessien 
uudistaminen ja 
yhtenäistäminen 

digitaalisten 
välineiden avulla 
(Tulevaisuuden 

sotekeskushanke)

2.1. Pelastuslaitosten TOSI-
järjestelmien käytön 
mahdollistaminen 

turvallisuusverkossa olevilta 
päätelaitteilta

1.5. Muutokset asiakkuudenhallinnan 
järjestelmiin Kanta-integraatioiden 

toteuttamiseksi

7.1. Arkistokantojen 
siirto (Kanta-
arkistointi)

2.2 Pelastustoimen kansalliset 
yhteiset palvelut 

yhteensovittaminen HVA:n
palveluiden kanssa

2.4. Pelastustoimen kansalliset 
järjestelmien rajapintojen 

edistäminen

1.7. Käyttäjien koulutus alueellisiin käytäntöihin

1.4. APTJ rekisterinpitäjyyden muutokset, 
myös opiskeluhuollon osalta

4.1. Kuvantamisjärjestelmien 
konsolidaatio tai yhteiskäytön 

mahdollistaminen

4.3. Laboratoriojärjestelmien 
konsolidaatio tai yhteiskäytön 

mahdollistaminen

4.5. Kliinisten erillisjärjestelmien 
käytettävyyden varmistaminen

4.2. Erikoisalakohtaisten 
järjestelmien mahdolliset 

muutokset ja integraatioiden 
päivitykset

4.4. Mittalaitteiden ja sote-kaluston 
tunnistaminen ja käytön 

mahdollistaminen uudessa 
toimintaympäristössä

4. Kliinisten tukipalveluiden ja 
lääketieteellisen tekniikan 

järjestelmät

7. Asiakas- ja 
potilastiedon 

arkistointi

3.2. KEJO 
käyttöönotto
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D. ICT-infra
HTT J&O Järjestäminen Yhdyspinnat ICT

1.1. Pelastustoimen 
ICT:n 

palveluympäristö 
perustuu hallinnon 

turvallisuusverkkoon 
(TUVE) ja sen 

palveluihin, 
perustetaan TUVE-

projekti, jolla 
varmistetaan, että 
vastuut kuvataan 

selkeästi toteutuksen 
tukemiseksi. Yhteys 

Valtoriin

1. Hallinnon 
turvallisuusverkko 4. Tietoturva ja tietosuoja

4.8. Infran hallinnointiin toimintamallit 
ja prosessit 

4.7. Palomuuripalvelu 
ja SIEM käyttöönotto

4.5. JHS-yhdenmukaisuuden 
varmistaminen (ml. jatkuvuussuunnittelu)

4.1. Luokiteltuja sisältöjä käsittelevien 
järjestelmien tietoturva vaatimusten 

huomiointi 

4.6. Tietoturvallisuustoimenpiteiden 
suunnittelu ja toteutus

4.4. Henkilörekisterien tietoturva ja 
tietosuoja

4.3. SOC-palvelu

4.2. Tietoturvapolitiikka-, käytännön 
tietoturva ohjeistuksen ja fyysisen 

tietoturvan luonti ja koulutus

2. Alueelliset tietoverkot

2.6. Tietoliikenneverkon ja toimitilojen 
sisäverkon sekä langattoman verkon 

uudelleen suunnittelu ja yhdistäminen sekä 
valvonnan ja hallinnan toteuttaminen

2.2. Alueellisen tietoverkon mahdolliset 
laitehankinnat

2.8. Etäkäyttöratkaisujen suunnittelu ja 
toteutus 

2.4. Tietoliikennepalomuurien 
ja valvonnan haltuunotto

2.7. Langattoman lähiverkon haltuunotto 
toimipisteittäin

2.5. Osallistuminen kaupunkitasoiseen 
tietoliikenneverkon, kyberturvapalvelujen ja 

muun ICT-infran kehittämiseen

2.3. Tietoliikenneverkon mahdollisesta 
yhteiskäytöstä sopiminen kuntien kanssa 

käyttöpaikoittain

2.1. Alueellisen verkon rakentaminen ja 
nykyisten verkkojen yhdistäminen

3. Kansalliset 
pelastustoimen 

vaatimukset

3.2. Huomioitava 
pelastuslaitosten 

korkean 
varautumisen ja 

turvallisuusvaatimu
sten toteuttaminen 

kiinteistöjen 
hallinnan kaikilla 

osa-alueilla, 
pohjapiirrosten 
turvaluokittelu, 
kulunvalvonta, 

kameravalvonta 
yms.

3.1 Huomioidaan 
pelastuslaitosten 

käyttövelvoite 
julkisen hallinnon 
turvallisuusverkon 

palveluihin

5. Päätelaitteet ja muut laitteet

5.4. Mobiililaitteiden harmonisointi 
yhdelle toimittajalle ja mobiililaitteiden 

elinkaaripalvelut

5.2. Palvelimiin, päätelaitteisiin yms. 
liittyvien lisenssien kartoitus ja 
mahdollinen kilpailuttaminen

5.6. Laitteiden ja sovelluksien 
elinkaarihallinta sekä 
elinkaarisuunnitelma

5.5. Tulostuksen harmonisointi 
alueella

5.3. Uusien PC-laitteiden asennus tai 
vanhojen laitteiden haltuunotto ja 

harmonisointi, päätelaite turvapalvelut

5.1. Päätelaiteympäristön suunnittelu, 
uudelleen asennus ja tarvittava 
elinkaaren mukainen päivitys 

6.2. Palvelin lisenssit (OS 
sekä järjestelmät) 

6.1. Palvelinsali ja 
palvelin konsolidaatio-
suunnitelma ja salien 

fyysisen turvan auditointi

6.3. Alueellisen tallennus 
ja varmistus kapasiteetin 

järjestäminen

6.4. Konesalitoimintojen 
konsolidointi (palvelimet, 

varmistus, 
tallennusjärjestelmät, 

turvallisuustoimenpiteet 
yms.) 

6. Kapasiteettipalvelut
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E. ICT-infran järjestelmät
HTT J&O Järjestäminen Yhdyspinnat ICT

2. Kulunvalvonta

3.1. Alueellisen integraatioalustan 
perustaminen

2.1. Irtaantuminen kaupunkien 
kulunvalvontajärjestelmästä ja 
ottamalla sen sote/pela omaan 

hallintaan

2.2. Turvallisen kirjautumis- ja 
todentamistavan (esim. toimikortit) 

siirto/käyttöönotto alueella

2.3. Sote-kiinteistöjen 
kulunvalvonnan läpikäynti ja 

haltuunotto

3.2. Järjestelmäintegraatioiden 
harmonisointi

3. Integraatiot 4. Identiteetin hallinta

4.3. Alueelliset käyttöoikeudet asiakas- ja 
potilastietojärjestelmiin

2.4. Kiinteistöjen muun valvonnan 
kartoittaminen ja haltuunotto

4.1. Toimialueet ja identiteetin hallinta 
alueella -suunnittelu

4.2. Alueellinen DC ja AD, AAD toteutuksen 
suunnittelu, toteutus ja hallinnointi

4.6. Vaiheistettu kuntakohtainen AD-
käyttäjien luominen keskitettyyn ympäristöön

4.5. Käyttövaltuushallinnan käytäntöjen 
sopiminen alueellisesti

4.7. IDM-järjestelmä (automatisoitu 
käyttövaltuushallinta)

4.8. Turvallisuusverkon päätelaitteita 
käyttävät tahot voivat kirjautua palveluihin 

kertakirjautumisella / omalla identiteetillään

1. Puhelinjärjestelmät

1.2. Alueellisen puhelinvaihteen ja 
takaisinsoiton pystyttäminen

1.3. Puhelinnumeroiden sopiminen, 
järjestäminen ja vaihtaminen

1.1. Puhe ja data kilpailutus ja/tai 
sopimusten siirto

1.4. Valitun operaattorin Kiinteistöjen 
sisäkuuluvuuden todentaminen, 

3G  5G toistimet

4.4. Opiskelijahuollosta siirtyvien toimijoiden 
käyttöoikeudet APT järjestelmiin

Tehtäväkokonaisuus Tehtävä Kriittinen osatehtäväEi-kriittinen osatehtävä
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