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Sote-uudistus ja työmarkkinatoimenpiteet

Uusi sopimuskausi 
kunta-alalla alkaa.

Henkilöstö siirtyy 
hyvinvointialueille.
Hyvinvointialuejaoston uudet 
sopimukset voimaan vuonna 
2023: SOTE-sopimus, 
Lääkärisopimus ja Yleinen 
sopimus

KVTES:sta siirretään 
sote-sopimuksen piiriin 
kuuluva henkilöstö 
SOTE-sopimukseen

KT-laki voimaan

L

1.9.2021 1.1.20231.3.20221.7.2021

Sote-
uudistuksen  
lainsäädäntö 
voimaan

Väliaikaishallinnon työ 
alkaa viimeistään

Hyvinvointialueiden 
valtuustot aloittavat 
työnsä

Palvelujen järjestämisvastuu 
siirtyy hyvinvointialueille

Muutosjohtaminen ja osallisuus
Henkilöstön siirtojen valmistelu

Johtamisrakenteiden ja linjausten valmistelu



Työnjako ministeriöiden kanssa , KT:n rooli
valtakunnallinen



Muutosjohtaminen sote-uudistuksessa 
– Keskeistä onnistumisen kannalta

1. Onnistunut rakenneuudistus 
• Hyvä henkilöstöjohtaminen ja 

työnantajatoiminta
• Muutosvalmiudet rakennemuutoksessa
• Henkilöstön muutosjohtaminen ja tuki 

muutoksessa

2. Onnistuneet henkilöstösiirrot
• Neuvottelu- ja sopimusjärjestelmän 

muutokset
• Hyvinvointialueiden perustaminen 

Onnistunut muutosprosessi 
tukee johtamista myös 
tulevaisuudessa!



Muutosjohtaminen sote-uudistuksessa
– KT:n Soteliiderit-hanke työnantajien tukena

Tavoitteet
• Yhteiskunnallisesti hyvin toteutettu sote-uudistus
• Tukea osaavan henkilöstön rekrytoinnissa
• Tukea työnantajabrändin kehittämisessä
• Tukea työhyvinvoinnin kehittämistä osana henkilöstötuottavuutta

Teemoja
• Työvoiman saatavuus
• Tiedolla johtaminen
• Digitalisaatio ja etäjohtaminen
• Työkykyjohtaminen

Toiminta
• Seminaarit ja teemapäivät
• Uutiskirjeet ja muut julkaisut
• Työnantajahaastattelut ja aluetapaamiset
• Työnantajanäkyvyyden edistäminen mediassa https://www.kt.fi/soteliiderit
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KT:n muutostuki sote-uudistuksessa

Mitä tarjoamme KT:ssa?
• Muutostuki-infoa nettisivuilla
• UKK-palvelut nettisivulla
• Kohdennetut infotilaisuudet 

– KT:n Soteliiderit-hanke
• Kysymykset palvelusähköposteihin

https://www.kt.fi/muutostuki

Hyvinvointialuekysymykset voi osoittaa palvelupostiin
muutostuki@kt.fi

Asiakaspalvelu toimialalla muutoin
soster@kt.fi
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Muutosjohtaminen sote-uudistuksessa
– KT:n Soteliiderit-hanke tukee työnantajia

Soteliiderit-webinaari 14.10. klo 13-15
• Henkilöstön siirtymisen periaatteet sekä henkilöstö- ja 

palvelussuhdetietojen luovutus

Soteliiderit-webinaari 24.11. klo 9-10.30
• Osaavan henkilöstön turvaaminen nykyisille ja tuleville sote-

työnantajille

Onnistu yhdessä konsortion –webinaari 1.12.
• Työhyvinvointi, johtaminen ja asiakasosallisuus sote-muutoksessa

KT:n HR-verkosto & Soteliiderit –webinaari 9.12.
• Henkilöstötiedolla johtaminen: talous, toiminta ja henkilöstö 

yhteistarkastelussa

https://www.kt.fi/ajankohtaista
/koulutukset-ja-tapahtumat
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Tämän syksyn agendalla: Tietojen luovuttamista 
koskeva yhteistoimintamenettely (kunnat, ky:t)

Tietojen luovuttamista 
koskeva 

yhteistoimintakäsittely

Yt-
käsittely

x

Yt-
käsittely

x

Yt-
käsittely

x

Liikkeen luovutusta koskeva 
yhteistoimintamenettely

• Tällä yhteistoimintakäsittelyllä aloitetaan sote-uudistusta 
koskeva yhteistoimintamenettely

• Tietojen luovuttamisen yhteistoimintakäsittely ei koske 
henkilöiden siirtymistä liikkeen luovutuksella 
hyvinvointialueiden palvelukseen

• Varsinaista liikkeen luovutusta ja henkilöiden siirtymistä koskevat 
yhteistoimintaneuvottelut käydään myöhemmin



Kiitos!

Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat
Toinen linja 14, 00530 Helsinki

Puhelin (vaihde) 09 7711
kt.fi
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