


Mistä aluevaaleissa on kyse?
Sanna-Riitta Junnonen, hyvinvointipäällikkö, Kouvolan kaupunki



•Aluevaalit tarvitaan, koska 
Suomessa toteutuu vihdoin 
pitkään suunniteltu sote-uudistus.

•Sosiaali- ja terveydenhuollon, 
pelastustoimen ja 
oppilashuollon palvelut siirtyvät 
kunnilta hyvinvointialueille.

•Hyvinvointialueita tulee Suomeen 
21 + Helsinki. 

Miksi vaalit järjestetään?



•Jokaiselle hyvinvointialueelle tulee 
aluevaltuusto. 

•Aluevaltuustoon valitaan 
valtuutetut ja varavaltuutetut 
aluevaaleissa.

•Varsinainen vaalipäivä on 
23.1. 2022.

Miksi vaalit järjestetään?



Kymenlaakson 
hyvinvointialue 1/2

•Kotka, Kouvola, Hamina, 
Pyhtää, Miehikkälä ja Virolahti.

•Asukasmäärä n. 163 000



Kymenlaakson 
hyvinvointialue 2/2

Hyvinvointialueelle siirtyy yhteensä 
n. 7400 työntekijää:

Kymsoten työntekijöitä n. 6300
Kympen työntekijöitä n. 1040
Kuntien työntekijöistä koulukuraattorit ja 
koulupsykologit



Miksi alueuudistus tarvitaan?
• Takaamaan yhdenvertaiset palvelut 
kaikille tulevaisuudessakin.

• Vastaamaan palvelujen tarpeen kasvuun 
väestön ikääntyessä.

• Hillitsemään kustannusten kasvua.
• Turvaamaan ammattitaitoisen työvoiman 
saanti.



Mistä aluevaltuusto päättää? 1/2

•Aluevaltuustot päättävät muun 
muassa palveluverkoston periaatteista, 
pelastustoimen palvelutasosta, hyvinvointialueen 
talousarviosta ja taloussuunnitelmasta.

•Tiivistäen: Kymenlaakson aluevaltuusto 
päättää siitä, millaiset sote- ja 
pelastuspalvelut alueella tulevaisuudessa on, 
ja miten niitä kehitetään.



•Aluevaltuusto asettaa aluehallituksen ja muut 
hyvinvointialueen toimielimet, 
esimerkiksi lautakunnat, sekä valitsee 
hyvinvointialueen johtajan.

•Ensimmäisen aluevaltuustojen toimikausi 
alkaa 1.3.2022 ja päättyy 31.5.2025. 

•Jatkossa aluevaltuuston toimikausi on 
neljä vuotta. 

Mistä aluevaltuusto päättää? 2/2



•Palveluiden järjestäjä ja 
tuottaja muuttuu: 

kunnat tai kuntayhtymät        
hyvinvointialue

•Palveluiden maksaja muuttuu: 
kunnat      valtio

Mikä muuttuu, kun 
hyvinvointialueet tulevat? 1/3



•Demokraattinen päätöksenteko 
muuttuu: 
Aluevaltuustossa kunnilla ei ole 
kuntakohtaisia kiintiöitä kuten 
Kymsoten yhtymävaltuustossa.

•Kymenlaaksolaisten palveluista 
päättävät jatkossa he, jotka 
saavat eniten ääniä aluevaaleissa.

Mikä muuttuu, kun 
hyvinvointialueet tulevat? 2/3



•Kunnan edunvalvonnallinen 
rooli muuttuu: kunta ei enää 
vaikuta palveluihin niiden 
omistajan roolissa.

•Kunnalla on velvollisuus edistää 
kuntalaisten hyvinvointia, ja 
valvoa, että he saavat määrältään 
ja laadultaan riittävät sote-palvelut. 

•Mekanismia ei ole vielä päätetty.

Mikä muuttuu, kun 
hyvinvointialueet tulevat? 3/3



Muuttuvatko palvelut? 1/2

•Tätä ei tiedetä. Palveluverkkoon voi 
tulla muutoksia lähivuosina, jos 
rahoituksen määrä pienenee tai 
asiakastarve muuttuu.

•Hyvinvointialueiden rahoitus perustuu 
suurelta osin valtion rahoitukseen 
sekä osin asiakas- ja 
käyttömaksuihin. 

•Ensi vaiheessa hyvinvointialueilla ei 
ole verotusoikeutta.



Muuttuvatko palvelut? 2/2

• Hyvinvointialueiden valtion rahoitus on 
laskennallista ja yleiskatteista. Yleiskatteinen 
rahoitus koostuu sosiaali- ja 
terveydenhuollon ja pelastustoimen 
tehtävien rahoitusmalleista. 

• Koko maan tasolla rahoituksen pohjan 
muodostavat kunnilta siirtyvät sosiaali- ja 
terveydenhuollon sekä pelastustoimen 
tehtävien kustannukset. 

• Tässä otetaan huomioon muun muassa 
kuntien vuoden 2021 tilinpäätöksiä ja 
vuoden 2022 talousarvioita.



Hyvinvointialueelle siirtyvät palvelut
Sosiaali- ja 

terveydenhuollon 
palvelut, joita ovat 

muun muassa:
• terveyskeskukset
• ikääntyneiden asumispalvelut
• mielenterveys- ja 

päihdepalvelut
• erikoissairaanhoito eli 

sairaalat
• suun terveydenhuolto
• kotihoito
• ensihoito
• lastensuojelu
• äitiys- ja lastenneuvolat
• vammaispalvelut
• kuntoutus

Pelastustoimen 
palvelut:

• onnettomuuksien ehkäisy
• pelastustoiminta
• väestönsuojelu
• varautumistehtävät

Koulukuraattori- ja 
psykologipalvelut, 

jotka tukevat:

• oppilaan/opiskelijan 
koulunkäyntiä

• kouluyhteisön hyvinvointia ja 
toimintaa

• kotien ja koulun yhteistyötä

Sosiaali- ja 
terveydenhuollon 

tukipalveluita, kuten:

• siivouspalvelut
• ruokapalvelut
• osa kiinteistöhuollon 

tehtävistä



Alueuudistuksen eteneminen

Aluevaltuusto 
aloittaa 

1.3.2022

ALUEVAALIT
Ennakkoäänestys

12.-18.1. 
Varsinainen 
vaalipäivä

23.1. 

Hyvinvointi-
alueen 

valmistelu 
1.3.-31.12.

2022

Hyvinvointialue 
aloittaa 

1.1.2023



Alueuudistuksen eteneminen
Heinäkuu 2021

• Sote palvelujen ja 
pelastustoimen uudistus 
hyväksyttiin ja 
hyvinvointialueet 
perustettiin.

• Hyvinvointialueen 
valmistelu alkaa 
väliaikaisen 
valmistelutoimielimen 
(VATE) johdolla.

Tammikuu 2022

• Aluevaaleissa valitaan 
hyvinvointialueelle 
aluevaltuusto, joka jatkaa 
hyvinvointialueen 
valmistelutyötä 1.3.2022.

• Varsinainen vaalipäivä on 
23.1.2022

Maaliskuu 2022

• Aluevaltuusto aloittaa 
työskentelyn. 

• Kymenlaakson 
aluevaltuustossa on 59 
valtuutettua. 

• He päättävät strategiasta, 
palveluverkoston 
kehittämisestä, 
palvelutasosta ja 
taloudesta.

• Ensimmäisen 
aluevaltuuston toimikausi 
päättyy keväällä 2025. 
Jatkossa se on 4 vuotta.

Tammikuu 2023

• Kymenlaakson 
hyvinvointialue aloittaa 
toimintansa.

• Sote- ja 
pelastuspalveluiden sekä 
oppilashuollon 
järjestämisvastuu siirtyy 
hyvinvointialueille.

Kunnat, Kymsote ja Kympe huolehtivat edelleen oppilashuollon, sosiaali- ja 
terveyspalvelujen sekä pelastustoimen järjestämisestä ja toiminnasta.

Lähde: Kymenlaakson hyvinvointialueen 
väliaikainen valmistelutoimielin VATE.



Hyvinvointialueen päätöksenteko
Aluevaltuusto

- päättää mm. hyvinvointialueen hallintosäännöstä, 
strategiasta ja talousarviosta.

•- asettaa aluehallituksen ja muut hyvinvointialueen 
toimielimet sekä valitsee hyvinvointialueen johtajan. 

Turvallisuuslautakunta Palvelulautakunta Hyte-lautakunta Tarkastuslautakunta

Aluehallitus
- johtaa alueen toimintaa, palveluita ja taloutta. 



Kiitos!
Sanna-Riitta Junnonen

Hyvinvointipäällikkö
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