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Muutosorganisaation toimintaohje  

 

I Soveltamisala 

1 § Soveltamisala  

 

Tätä toimintaohjetta noudatetaan Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen 

toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmistelussa ja toimeenpanossa.   

 

II Organisaatio ja johtaminen 

2 § Organisaatio ja johtaminen  

 

Hyvinvointialueen muutosorganisaatiota johtaa hyvinvointialuejohtaja.  

  

Hyvinvointialuejohtajan alaisena toimivat valmistelujohtajat, kunnes 

palvelualuejohtajat on valittu tehtäviinsä.   

 

Valmistelujohtajat käyttävät hallintosäännössä palvelualuejohtajille 

määriteltyä toimivaltaa. Henkilöstö tehtäväalueen valmistelujohtaja 

käyttää kuitenkin henkilöstöjohtajalle kuuluvaa toimivaltaa, ja 

pelastustoimen ja ensihoidon tehtäväalueen valmistelujohtaja käyttää 

pelastusjohtajalle kuuluvaa toimivaltaa.   

 

Hyvinvointialuejohtajan ja valmistelujohtajien vastuulla on omalta 

osaltaan turvata Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen toiminnan 

käynnistäminen turvallisesti.  

 

Muutosorganisaatiossa on seuraavat tehtäväkokonaisuudet:  

- Hallinnon ja hankintojen tehtäväkokonaisuus, jota johtaa hallinnon ja 

hankintojen valmistelujohtaja.  

- ICT ja digi tehtäväkokonaisuus, jota johtaa ICT ja digi –

valmistelujohtaja.  

- Talous tehtäväkokonaisuus, jota johtaa talouden valmistelujohtaja.  

- Henkilöstö tehtäväkokonaisuus, jota johtaa 

henkilöstövalmistelujohtaja.  

- Tukipalveluiden tehtäväkokonaisuus, jota johtaa tukipalveluiden 

valmistelujohtaja.  

- Viestinnän ja osallisuuden tehtäväkokonaisuus, jota johtaa viestinnän 

ja osallisuuden valmistelujohtaja. 

- Ikääntyneiden palvelut tehtäväkokonaisuus, jota johtaa 

ikääntyneiden palveluiden valmistelujohtaja.  
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- Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden tehtäväkokonaisuus, jota 

johtaa lasten, nuorten ja perheiden palveluiden valmistelujohtaja. 

- Yhteisten terveyspalvelujen tehtäväkokonaisuus, jota johtaa 

terveyspalvelujen valmistelujohtaja.  

- Pelastustoimen ja ensihoidon tehtäväkokonaisuus, jota johtaa 

pelastustoimen ja ensihoidon valmistelujohtaja.  

- Yhteisten palveluiden ja integraatioiden tehtäväkokonaisuus, jota 

johtaa yhteisten palveluiden ja integraatioiden valmistelujohtaja. 

 

III Tehtävät ja toimivalta 

3 § Muutosorganisaation tehtävät  

 

Muutosorganisaation tehtävänä on johtaa, ohjata, valvoa ja kehittää 

koko hyvinvointialueen toimintaa ja hallintoa sekä vastata 

hyvinvointialueen tukipalveluista ja niiden kehittämisestä 

hyvinvointialuejohtajan johdolla.   

 

Hallinnon ja hankintojen tehtäväkokonaisuuden tehtävänä on 

vastata hyvinvointialueen hallinnon ja hankintojen organisaation 

perustamisesta, hallinnon ja hankintojen ohjausprosessien määrittelystä 

ja yleishallinnon ja hankintojen perustoimintojen käynnistämisestä. 

Edelleen tehtäväkokonaisuuden tehtävänä on vastata mm. luottamus- ja 

vaikuttamistoimielinorganisaation toimintaedellytyksistä.  

 

ICT ja digi tehtäväkokonaisuuden tehtävänä on suunnitella ja 

toteuttaa hyvinvointialueen operatiivisen toiminnan ja hallinnon 

tarvitsemat järjestelmät ja perustietotekniikan palvelut sekä perustaa 

tuleva tietohallinto-organisaatio. Tehtäväkokonaisuudessa valmistellaan 

olemassa olevien ratkaisujen muutostyöt ja siirto hyvinvointialueen 

palveluiksi, sekä hankitaan ja toteutetaan järjestämisvastuun vaatimat 

uudet järjestelmät sekä loppukäyttäjä- ja päätelaitepalvelut, 

tietoliikenne- ja tietoturvaratkaisut.   

 

Talous tehtäväkokonaisuuden tehtävänä on vastata hyvinvointialueen 

talouden organisaation perustamisesta, talouden ohjausprosessien 

määrittelystä, taloushallinnon perustoimintojen käynnistämisestä, 

omaisuusjärjestelyiden toteutuksesta, konserniohjausjärjestelmän 

perustamisesta sekä tiedolla johtamisen kehittämisestä. Lisäksi 

tehtävänä on vastata hyvinvointialueen rahoituksen edunvalvonnan 

valmistelusta, talouden tilannekuvan ylläpitämisestä sekä huolehtia 

vuoden 2022 talouden perustoimintojen ylläpidosta.  

  

Henkilöstö tehtäväkokonaisuuden tehtävänä on valmistella 

henkilöstösiirtoja, valmistella hyvinvointialueen organisaatiorakennetta 

sekä valmistella HR-palveluja ja -prosesseja, henkilöstöpolitiikka ja –
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suunnitelma luomaan edellytyksiä järjestämisvastuun toteuttamiselle 

1.1.2023 lukien.   

 

Tukipalveluiden tehtäväkokonaisuuden tehtävänä on valmistella 

hyvinvointialueen tilajohtamisen, logistiikan, turvallisuuden, kiinteistö-, 

puhtaus-, ja ateriapalvelujen sekä kliinisten tukipalvelujen käyttöönottoa 

ja toimintamalleja. 

   

Viestinnän ja osallisuuden tehtäväkokonaisuuden tehtävänä on 

vastata hyvinvointialueen viestinnästä ja osallisuuden mahdollisuuksien 

rakentamisesta. Hyvinvointialueesta viestitään hyvällä 

sisällöntuotannolla, selkeällä kielellä ja saavutettavasti suomeksi ja 

ruotsiksi sekä sidosryhmät huomioiden myös englanniksi. Avointa 

vuoropuhelua varten luodaan eri sidosryhmille kanavia ja mediapalvelu. 

Henkilöstölle, asukkaille, palvelujen käyttäjille ja sidosryhmille 

mahdollistetaan muutokseen osallistuminen, vaikuttaminen ja 

toimintojen yhteiskehittäminen.  

  

Ikääntyneiden palvelut tehtäväkokonaisuuden tehtävänä on 

yhteensovittaa osastohoidon, kotisairaalan ja liikkuvan sairaalan, eri 

tasoisten asumispalveluiden, kuntoutuksen, kotona asumista tukevien 

palveluiden, ikääntyneiden asiakasohjauksen ja neuvonnan sekä 

ikääntyneiden palveluiden osalta teknologian ja digipalveluiden 

kokonaisuudet hyvinvointialuetasoisiksi palvelukokonaisuuksiksi siten, 

että tavoitteena on mahdollisimman tasavertaisten palveluiden 

syntyminen hyvinvointialueelle mahdollisimman sujuvasti ja 

katkeamattomasti.   

 

Lasten, nuorten ja työikäisten palveluiden tehtäväkokonaisuuden 

tehtävänä on yhteensovittaa lasten, nuorten ja perheiden palvelut 

yhdenmukaisiksi hyvinvointialuetasoisiksi palvelukokonaisuuksiksi. Näitä 

palveluita ovat neuvola, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto, kuraattori- ja 

psykologipalvelut, perhekeskuksen lääkäripalvelut, lapsiperheiden 

kotipalvelu, perhetyö, sosiaalityö, kasvatus- ja perheneuvonta, 

kuntoutuspalvelut, perheoikeudelliset palvelut, lastensuojelu sekä lasten 

ja nuorten erityistason terveydenhuollon palvelut yhteistyössä yhteisten 

terveyspalvelujen ja HUSin kanssa. Sujuvista palvelupoluista 

ensimmäisenä työstetään lasten ja nuorten mielenterveys- ja 

päihdepalvelujen palveluketju vuoden 2022 aikana.   

 

Työikäisten sosiaalipalvelujen tehtäväkokonaisuudessa 

yhteensovitetaan sosiaalityön ja -ohjauksen, asumisen, 

maahanmuuttajapalvelujen, kotouttavan sosiaalityön ja työllisyyden 

edistämisen, kuten kuntouttavan työtoiminnan, palvelut 

hyvinvointialueen laajuisiksi palvelukokonaisuuksiksi. 

Tehtäväkokonaisuuteen kuuluu myös hyvinvointialueen laajuinen 
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sosiaali- ja kriisipäivystys, jonka häiriötön toiminta turvataan 

siirtymävaiheessa.   

  

Yhteisten terveyspalvelujen tehtäväkokonaisuudessa 

yhteensovitetaan avosairaanhoidon palvelut, avokuntoutuksen palvelut, 

mielenterveys- ja päihdepalvelut sekä suun terveydenhuollon palvelut 

hyvinvointialuetasoisiksi palvelukokonaisuuksiksi. Palveluiden 

yhteensovittaminen vaiheistetaan varmistamalla turvallinen siirtymä 

siten, että palvelut jatkuvat katkeamattomasti vähintään nykyisen 

laajuisina ja potilasturvallisuus ei vaarannu. Tehtäväkokonaisuuteen 

sisältyy lisäksi HUS-alueen järjestämissopimuksen valmistelu.  

 

Pelastustoimen ja ensihoidon tehtäväkokonaisuuden tehtävänä on 

yhteensovittaa pelastustoimen ja ensihoidon palvelujen tuottaminen 

osaksi hyvinvointialueen toimintaa sekä huolehtia siitä, että palvelut 

toimivat keskeytyksettä muutosvaiheen aikana siirrettäessä Espoon 

kaupungin Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos -liikelaitoksen tehtävät Länsi-

Uudenmaan hyvinvointialueelle. Osana kokonaisuutta on sovittaa 

hallinnon turvallisuusverkon (TUVE) palvelujen käyttöönoton 

edellyttämät toimenpiteet sekä pelastustoimen ja ensihoidon 

kansalliseen valmisteluun osallistuminen.  

 

Yhteisten palveluiden ja integraatioiden tehtäväkokonaisuuden 

tehtävänä on valmistella ja organisoida seuraavia 

muutoskokonaisuuksia: alueellinen HUS, sote-keskus matalan kynnyksen 

palvelut ja PPT, palvelustrategia- ja sisällöt, asiakaskokemus, asiakkaan 

digipalvelut, vammaispalvelut, HYTE ja yhdyspinnat, ruotsin- ja 

vieraskieliset palvelut sekä tutkimus, kehitys ja innovaatiot (TKIO). 

Vuoden 2022 aikana valmistellaan kokonaisuuksien lakisääteiset 

tavoitteet kuten erityishuoltopiirien ja sairaanhoitopiirien siirtäminen 

hyvinvointialueelle sekä siihen liittyvät HUS perussopimuksen ja 

järjestämissopimuksen valmistelu aluevaltuuston päätöksentekoa varten.  

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella on lisäksi erityisvastuu 

ruotsinkielisten palveluiden kehittämisestä koko maassa.   

4 § Valmistelujohtajan tehtävät ja toimivalta 

 

Valmistelujohtaja vastaa tehtäväkokonaisuutensa toiminnasta ja 

taloudesta sekä johtaa ja kehittää toimintaa aluehallituksen ja 

hyvinvointialuejohtajan alaisuudessa.  

 

Valmistelujohtajan tehtävänä on:  

 

1) vastata hyvinvointialueen toiminnan turvallisesta käynnistämisestä ja 

hyvinvointialueen tuloksellisen toiminnan edellytyksistä 

tehtäväkokonaisuudessaan,  
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2) vastata tehtäväkokonaisuutensa organisoinnista, toiminnan 

suunnittelusta ja yhteensovittamisesta, toimeenpanosta ja seurannasta,   

3) vastata tehtäväkokonaisuutensa henkilöstön osaamisen 

kehittämisestä, työnjaosta ja yhteistyöstä,  

4) osallistua ja sitoutua strategiseen muutosjohtamiseen operatiivisen 

johtoryhmän jäsenenä ja vastata osaltaan johtoryhmätyön toimivuudesta 

ja yhteisten tavoitteiden saavuttamisesta,  

5) edustaa hyvinvointialuetta sidosryhmäyhteistyössä ja kansallisessa 

yhteistyössä, ellei hyvinvointialuejohtaja ole toisin määrännyt,  

6) vastata tehtäväkokonaisuuteensa kuuluvien aluehallituksen 

käsiteltäväksi tulevien asioiden valmistelusta ja täytäntöönpanosta,  

7) päättää omaan tehtäväkokonaisuuteensa kuuluvien lausuntojen 

antamisesta niissä asioissa, joissa toimivalta ei ole aluehallituksella,  

8) tukea muita valmistelujohtajia ja vastata osaltaan prosessien 

yhteensovittamisesta ja huolehtia tehtäväalueen toimimisesta yhteisten 

prosessien ja toimintamallien mukaisesti,  

9) huolehtia tehtäväkokonaisuutensa sisäisestä ja ulkoisesta 

viestinnästä. 

5 § Ratkaisuvalta henkilöstöasioissa 

 

Virkoihin ja työsopimussuhteisiin tehtäviin ottaminen: 

Vakinaisen henkilöstön ottamisesta päättää palvelukseen tulevan 

esihenkilön esihenkilö.  

 

Avoimen viran määräaikaisesta hoitamisesta, viransijaisuudesta ja 

määräaikaiseen työsuhteeseen tulevan henkilöstön ottamisesta päättää 

valmistelujohtaja.  

  

Valmistelujohtaja päättää lisäksi hyvinvointialueelle siirtyvistä 

organisaatioista saatavasta henkilöstöresurssin käytössä valmistelussa.  

 

Mikäli henkilöstöresurssi kohdentuu kahden tai useamman 

valmistelujohtajan tehtäväkokonaisuuteen, päättää työpanoksesta 

hyvinvointialuejohtaja.   

 6 § Ratkaisuvalta hankinta-asioissa 

Valmistelujohtaja päättää oman tehtäväkokonaisuutensa hankinnoista, 

kun hankinnan veroton arvo alittaa 200 000 euroa. 

  

Hallinnon ja hankintojen tehtäväkokonaisuuden valmistelujohtaja 

päättää usean tehtäväkokonaisuuden yhteisistä hankinnoista pois lukien 

ICT-hankinnat, kun hankinnan veroton arvo alittaa 200 000 euroa.  
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ICT ja digi tehtäväkokonaisuuden valmistelujohtaja päättää ICT-

palvelujen hankinnoista, kun hankinnan veroton arvo alittaa 500 000 

euroa.  

 

Hankinnoilla tarkoitetaan kaikkia hankintoja mukaan lukien yhteiset 

hankinnat, yhteishankinnat, yhteishankintayksiköiden kilpailutukset ja 

sidosyksikköhankinnat.  

 

Hyvinvointialuejohtaja päättää muista hankinnoista, lukuun ottamatta 

hankinnoista, joista hallintosäännössä on määrätty erikseen 

aluevaltuuston, tarkastuslautakunnan ja ulkoisen tarkastuksen yksikön 

osalta.  

 

Tilauspäätös- ja menojen hyväksymisoikeus on viranhaltijalla, jolla on 

hankintavaltuus. Lisäksi tilauspäätösoikeus on hyvinvointialuejohtajan 

menojen hyväksyjiksi erikseen määräämillä määrärahojen rajoissa. 

7 § Muu ratkaisuvalta 

 

Hallinnon ja hankintojen valmistelujohtaja päättää:  

 

1) hyvinvointialueen edustustilaisuuksien järjestämisestä sekä 

aluevaltuuston ja aluehallituksen edustus- ja käyttövarojen käytöstä, 

2) valtuustoryhmille aluehallituksen päättämien periaatteiden mukaisesti 

maksettavan toimintatuen myöntämisestä sekä tuen 

takaisinperinnästä, 

3) hyvinvointialueen vakuutuksista,  

4) vahingonkorvauksen tai vastaavan hyvityksen myöntämisestä silloin, 

kun hyvinvointialue on korvausvelvollinen tai vahingon korvaaminen 

katsotaan kohtuulliseksi, kuitenkin enintään 2000 euroon saakka, 

5) helpotuksen tai vapautuksen myöntämisestä yksittäistapauksessa 

hyvinvointialueelle tulevan maksun, korvauksen tai saatavan 

suorittamisesta,  

6) tutkimus- ja tietolupien myöntämisestä.   

 

Taloudesta vastaava valmistelujohtaja päättää: 

 

1) tilien avaamisesta raha- ja rahoituslaitoksiin hyvinvointialueen nimiin, 

2) konsernitilijärjestelmän käyttöönotosta ja ehdoista,   

3) alitilittäjäkassan perustamisesta,  

4) korkosuojauksista, varojen sijoittamisesta ja varallisuuden hoidon 

palveluista aluevaltuuston vahvistaman rahoitus- ja sijoitustoiminnan 

perusteiden mukaisesti,  

5) aluevaltuuston vahvistaman talousarvion ja aluevaltuuston 

vahvistaman rahoitus- ja sijoitustoiminnan perusteiden mukaisesti 

lyhytaikaisten talousarviolainojen ottamisesta, lainojen 

ennenaikaisesta takaisinmaksusta ja lainaehtojen muuttamisesta, 
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6) luottokorttien ja muiden maksukorttien käyttöönotosta, ellei 

toimivaltaa ole annettu tukipalveluista vastaavalle valmistelujohtajalle 

tai pelastusjohtajalle, 

7) leasingrahoitussopimuksista.  

 

Tukipalveluista vastaava valmistelujohtaja päättää:  

 

1) polttoainekorttien käyttöönotosta, ellei toimivaltaa ole annettu 

pelastusjohtajalle,  

2) ajoneuvojen, työkoneiden ja -laitteiden käyttö- ja 

huoltoleasingsopimuksista, ellei toimivaltaa ole annettu 

pelastusjohtajalle.  

 

ICT ja digi tehtäväkokonaisuuden valmistelujohtaja päättää:  

 

1) Digi- ja väestötietoviraston sekä muiden julkisten ja yksityisten 

varmennepalveluiden tuottajien myöntämien organisaation, 

käyttäjien ja palveluiden sähköisten varmenteiden hakemisesta, 

uusimisesta ja hallinnoinnista.   

8 § Asiakirjojen allekirjoittaminen 

 

Hyvinvointialuejohtaja allekirjoittaa hyvinvointialuetta koskevat 

asiakirjat.  

 

Valmistelujohtaja allekirjoittaa tehtäväkokonaisuuttaan koskevat 

asiakirjat.   

 

Tiedoksiannot vastaanottaa hallinnon ja hankintojen valmistelujohtaja. 


