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Hyvinvointialueuudistus 14.9.2022
• 15 viikkoa aikaa
• Valtakunnalliset tiekartat 
• Aluevaltuustot aloittaneet 1.3. 
• Alueiden erilaiset lähtökohdat ja resurssit
• Voimaanpanolain mukaiset tietojen luovutukset ja selvitykset
• Liikkeen luovutusta koskevat yt:t loppuvuodesta 2022
• Sopimustilanne

• Onko kiireessä aikaa suunnitella hyvinvointialueiden henkilöstöjohtamista?
• Miten kunnat valmistautuvat tulevaan, muuttuuko henkilöstöjohtaminen kunnissa?
• Kuntien ja hyvinvointialueiden yhdyspinnat
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Sote-johtaminen uuden edessä

Hyvinvointialueille siirtymisessä voi 
mietityttää moni asia
• Palveluiden tulevaisuus
• Rahoitus ja talous
• Henkilöstön saatavuus
• …

Yksittäisen työnantajan vaikutusmahdollisuudet?
 PANOSTUKSET JOHTAMISEEN
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Muutos ja sen johtaminen

Mitä?
• Uusi aluehallinnon taso, MUTTA ei vain hallinnollinen 

uudistus  hyvinvointialueiden ja kuntien identiteetit
• Tavoitteena integraatio, laadukkaat palvelut ja tuottavuus 

– entä uudet mahdollisuudet?
• Kuntien ja hyvinvointialueiden yhdyspinnat korostuvat

Miten?
• Strateginen johtamisen uudistaminen tarpeita vastaavaksi
• Muutos on tietoa ja tunteita 

= rakenteet ja hallinto + henkilöstö ja hyvinvointi
• Viestintä ja vuorovaikutus
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Johtaminen työkaluna – esimerkkejä Soteliiderit-hankkeesta:

Tiedolla johtaminen ja henkilöstötuottavuus
• Henkilöstötiedon hyödyntäminen yhdessä talous- ja 

toimintatietojen rinnalla
• Seuranta, analysointi ja ennakoinnin kehittäminen
• Tiedolla johtamiseen sitoutuminen ja resursointi

Strateginen työkykyjohtaminen ja työterveyshuolto
• Työterveyshuollon suunnittelu henkilöstön hyvinvointia ja 

organisaation tavoitteita palvelemaan
• Palvelutuotannon näkökulma + työkykyjohtamisen 

näkökulma
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MOLEMMISSA KESKEISTÄ:

Henkilöstövoimavarojen 
merkitys työn 

tuloksellisuudelle 
ja vaikuttavuudelle

Osa muutosjohtamista 
hyvinvointialueilla ja 

kunnissa



Johtajuuswebinaarit syksyllä 2022 – Soteliiderit & ESR-kumppanit

27.9. klo 14–15 SoteDialogit
Dialogisen johtamisen ja toimintatavan voima ja vaikutus työhyvinvoinnin 
kehittämisessä

25.10. klo 14–15 Etänä enemmän
Etänä sotessa – kokemuksia etä- ja hybridijohtamisesta sekä etäkotihoidosta

1.11. klo 14–15 ASKO
Asiakasosallisuus on tulevaisuuden sote-osaamista! – Kokemuksia ja tuloksia 
asiakkaiden osallistumisesta palveluihin ja niiden kehittämiseen

8.11. klo 14–15 Hyvinvoiva hoiva
Itseohjautuvuus ja yhteisöohjautuvuus sote-työssä

17.11. klo 14–15 Strateginen työkykyjohtaminen
Strategisen työkykyjohtamisen opit hyvinvointialueille
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KT Muutostuki ja Soteliiderit
• Muutostuen verkostot ja KT:n verkkosivut, 

palvelusähköpostit, koulutukset, tapahtumat

• Soteliiderien toiminta syksyllä 2022: tapahtumat, 
julkaisut, uutiskirjeet
o Kohti hyvinvointialueita: Soteliiderit-päätösseminaari 

hybridinä 24.11. klo 12–16

• Uudistuva johtaminen -opas ja 
HR-johtaminen hyvinvointialueilla 
-artikkelisarja

• Soteliiderien ESR-kumppanit – SoteHelmet
o SoteHelmet-seminaari hybridinä 29.11. klo 12–16
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KIITOS!

• muutostuki@kt.fi

• https://www.kt.fi/muutostuki

• www.kt.fi/soteliiderit

• https://www.kt.fi/ajankohtaista/koulutukset-ja-
tapahtumat

• https://www.kt.fi/soteliiderit/uutiskirje
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