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Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue 

Västra Nylands välfärdsområde 

Länsi-Uudenmaan väliaikaisen valmistelutoimielimen 
poliittisen seurantaryhmän kokous 

Kokousaika torstai 20.1.2022 kello 17.00–19.51 
Kokouspaikka etäyhteydellä Teamsin kautta  

 
Osallistujatiedot ovat muistion lopussa. 

1 Kokouksen avaaminen ja läsnäolijat 

 
Puheenjohtaja Henrik Vuornos avasi kokouksen klo 17.00. 

Todettiin läsnäolijat. Kokouksen sihteerinä toimi Outi Huida. 

2 Yleiskatsaus hyvinvointialueen valmisteluun 

 

Väliaikaisen valmistelutoimielimen puheenjohtaja Sanna Svahn esitti 
tilannekatsauksen: 
 

- Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue tarvitsee valtiolta nopeita päätöksiä 
lisärahoituksesta. STM on myöntänyt hyvinvointialueelle ICT-rahoitusta 

vain 20 prosenttia haetusta määrästä. Keskustelua on käyty 
ministeriöiden kanssa hyvässä hengessä ja keskustelu jatkuu ensi 
viikolla. Väliaikainen valmistelutoimielin antoi lausuman asiasta 14.1. 

(Tiedote 14.1.2022: Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue tarvitsee valtiolta 
nopeita päätöksiä lisärahoituksesta) 

- Aluevaltuuston toiminnan käynnistymiseen on vähän yli 40 päivää. 
- Hyvinvointialueen strategiatyön suunnittelu käynnistynyt. Keväällä ja 

alkukesästä 2022 laaditaan strategian ylätason linjaukset hallitun 

siirtymän varmistamiseksi. Linjausten pohjalta tarkemman tason 
strategiatyö käynnistyy syksyllä 2022 ja valmistuu keväällä 2023, siten 

että vuoden 2023 talousarviovalmistelu voidaan kytkeä 
strategiavalmisteluun. 

- Väliaikainen valmistelutoimielin on perustanut hyvinvointialueelle 

määräaikaisen muutosjohtajan viran ja valinnut muutosjohtajaksi Sanna 
Svahnin 1.3.2022 alkaen. Svahn siis jatkaa muutosorganisaation 

johtotehtävässä, kun väliaikaisen valmistelutoimielimen toimikausi 
päättyy helmikuun lopussa 2022. Virka lakkaa siinä vaiheessa, kun 
Länsi-Uudenmaan aluevaltuuston valitsema hyvinvointialuejohtaja 

aloittaa tehtävässään. Aluevaltuusto avannee hyvinvointialuejohtajan 
tehtävän hakuun keväällä 2022. 

- Väliaikainen valmistelutoimielin on hyväksynyt vuoden 2022 
talousarvion. Vuoden 2022 talousarvio on käyttötalouden osalta noin 12 

milj. euroa alijäämäinen. Investointitalous on noin 47,7 milj. euroa 

Muistio 
 

21.1.2022 

https://www.espoo.fi/fi/uutiset/2022/01/lansi-uudenmaan-hyvinvointialue-tarvitsee-valtiolta-nopeita-paatoksia-lisarahoituksesta
https://www.espoo.fi/fi/uutiset/2022/01/lansi-uudenmaan-hyvinvointialue-tarvitsee-valtiolta-nopeita-paatoksia-lisarahoituksesta
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alijäämäinen (ICT-muutostyöt). Talousarviota muutetaan 
valmistelukustannusten ja -rahoituksen täsmentyessä talousarviovuoden 
aikana. 

- Väliaikaisella valmistelutoimielimellä on kaksi kokousta ennen kuin 
aluevaltuusto aloittaa. Näissä kokouksissa käsitellään mm. 

periaatelinjaus talous- ja henkilöstöhallinnon palveluista, 
ateriapalveluiden hankinta, siirtyvien sopimusten ja omaisuuden 

selvittäminen ja alustava hyväksyntä ja periaatelinjaus leasing-
rahoitteisista tiloista. 

 

ICT ja digi -valmistelujohtaja Tommi Kuukka esitteli tarkemmin ICT-
rahoituksen tilannetta. Nyt myönnetyllä ICT-rahoituksella Länsi-Uudenmaan 

hyvinvointialueelle ei voi siirtää sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluita 
1.1.2023 alkaen millään aikataululla tai etenemisvaihtoehdolla. Valtiolta 
tarvitaan pikaisesti päätös täydentävästä rahoituksesta, jotta pakolliset 

projektit saadaan käynnistettyä. 
 

Keskustelussa nostettiin esille ICT-valmistelun aikataulu ja sopimusten 
sitovuus, palvelujen siirtymisen aikataulu ja toimeenpanon valmiusaste, 
nivelvaiheen riskianalyysi, palkkaharmonisointi, henkilökunnan 

työterveyshuollon järjestäminen ja hallintosäännön valmistelu. 
 

Vastauksissa todettiin, että hyvinvointialueen todellinen rahoitus ei ole vielä 
tiedossa. Neuvotteluja jatketaan ministeriöiden kanssa, keskusteluyhteys on 
ollut hyvä. Myös siirtymisen nivelvaihetta pohditaan yhdessä ministeriöiden 

kanssa. Kaikki väliaikaisen valmistelutoimielimen päättämät ICT-hankinnat ovat 
lain mukaisesti määräaikaisia vuoden 2023 loppuun. ICT-hankkeisiin haastavaa 

löytää resursseja, kun kaikki hyvinvointialueet tekevät muutosta yhtä aikaa. 
Palvelujen siirtoa joudutaan todennäköisesti porrastamaan, sillä näin suuren 
mittaluokan muutosta ei voi tehdä yön yli. Palkkaharmonisointia tehdään ajan 

kanssa; liikkeenluovutuslaki määrittelee, että kenenkään palkka ei 
liikkeenluovutuksessa laske. Henkilökunnan työterveyspalvelujen järjestäminen 

on valmistelussa, ratkaisuehdotuksia ei vielä ole. Hallintovalmistelu järjestää 
helmikuussa aluevaltuutetuille seminaareja, joissa käydään hallintosäännön 
valmistelua läpi. 

3 Luottamuselinrakenneluonnoksen läpikäynti  

 
Hallinnon valmistelujohtaja Jarno Moisala esitteli luonnoksen Länsi-Uudenmaan 

hyvinvointialueen luottamuselinrakenteesta. Luonnos on rakentunut kahdessa 
edellisessä seurantaryhmän kokouksessa käydyn keskustelun pohjalta. 

 
Todettiin muutos 9.12.2021 käsiteltyyn versioon: ruotsinkielisten palvelujen 
kehittäminen, joka on Länsi-Uudellemaalle annettu valtakunnallinen tehtävä, on 

siirretty kansalliskielilautakunnalta tulevaisuus ja kehittäminen -lautakunnalle. 



3 (8) 

 

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue  PL 202, 02070 Espoon kaupunki LU-palvelut.fi/hyvinvointialue 

Västra Nylands välfärdsområde  PB 202, 02070 Esbo stad LU-palvelut.fi/valfardsomrade 

Western Uusimaa wellbeing services county  P.O Box 202, 02070 City of Espoo LU-palvelut.fi/wellbeingservicescounty 

LU-hyvinvointialue@espoo.fi 

Lautakunnissa on pääosin 13 jäsentä ja varajäsentä. Ehdotus sisältää täten 
noin 100 luottamustehtävää ja 100 varajäsenpaikkaa. 
 

Ehdotus luottamuselinorganisaation rakenteeksi: 
 

 
 
Ehdotus ei-lakisääteisten lautakuntien tehtävistä: 

 
• Palvelut ja resurssit -lautakunta/jaosto käsittelee palvelujen 

saatavuutta, palveluketjujen ja -kokonaisuuksien yhteensovittamista, 

hankinta- ja tuotantotapoja, henkilöstön saatavuutta ja investointien 
valmistelua. 

• Tulevaisuus ja kehittäminen -lautakunta/jaosto käsittelee 
palvelujen uudistamisen linjauksia, digitalisaatiota, väestön 
palvelutarpeen muutoksiin vastaamista, ruotsin kielen kehittämistehtäviä, 

muiden kieliryhmien asioita sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä. 
• Valmius ja turvallisuus -lautakunta/jaosto käsittelee pelastustoimen 

ohjausta, valmiussuunnittelua ja turvallisuusasioita. 
• Yksilöasioiden jaosto käsittelee yksilöä ja perhettä koskevat sosiaali- 

ja terveydenhuollon koskevat asiat sekä viranhaltijapäätöksistä tehdyt 

oikaisuvaatimukset ja päättää henkilön tahdosta riippumattomasta 
huollosta, hoidosta tai muista laissa säädetyistä toimenpiteistä. 

• Aluevaltuuston neuvottelutoimikunnan tavoitteena on sovittaa 
valtuustoryhmien näkemyksiä aluevaltuustoon valmisteilla olevien 
asioiden osalta ja sen lisäksi tukea aluehallitusta ja seurata erityisesti 

siirtymäkauden aikana seuraavien tavoitteiden toteutumista ja 
kehittämistä: hyvä palveluiden saatavuus ja laatutaso, aktiivinen 

lähidemokratia ja alueellinen edustavuus, alueellinen yhdenvertaisuus, 
näkyvät ja toimivat yhteistyörakenteet sekä henkilöstön turvallisen 
siirtymän toteutuminen. 
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Puheenjohtaja totesi, että kokouksessa esitetty luottamuselinorganisaation 
rakenne on seurantaryhmän suositus aluevaltuustolle hyväksyttäväksi. Tällä 

mallilla voidaan edetä puolueiden välisiin paikkajakoneuvotteluihin. Rakennetta 
voidaan tarkastella tilanteen edetessä ja muokata tarvittaessa. Aluevaltuusto 

voi harkintansa mukaan palata myöhemmin luottamushenkilöorganisaation 
rakenteeseen ja tarkastella sitä kertyneiden kokemusten perusteella. 

 
Todettiin aiempi linjaus, että aluehallituksen jäsenten sekä hallintosäännössä 
asetettujen ei-lakisääteisten lautakuntien puheenjohtajien ja 

varapuheenjohtajien on oltava aluevaltuuston varsinaisia jäseniä. 
Puheenjohtajat totesivat, että puolueiden paikkajakoneuvotteluissa voidaan 

tästä tarvittaessa neuvotella. Aluevaltuusto linjaa vaikuttamistoimielinten 
yhteyksistä lautakuntatyöskentelyyn. HUS:n luottamuselinpaikoista käydään 
erilliset neuvottelut HUS-perussopimuksen hyväksymisen jälkeen. 

4 Aluevaltuuston käynnistämisen askelmerkit 

 
Hallinnon valmistelujohtaja Jarno Moisala esitteli suunnitelman aluevaltuuston 

toiminnan käynnistämisestä.  
 

• Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaalilautakunta vahvistaa 
aluevaalien tuloksen keskiviikkona 26.1. Hallinnon valmistelijat ovat 
yhteydessä uusiin valtuutettuihin ja varavaltuutettuihin jo samalla viikolla. 

• Aluevaltuutetuille järjestetään kolme seminaaria ennen aluevaltuuston 
ensimmäistä kokousta, joka on 7.3. klo 17.30. Espoon valtuustotalolla. 

Myöhemmät kokousajat ja -paikat vahvistetaan erikseen. 
• Hyvinvointialueen hallintosääntö tuodaan aluevaltuuston päätettäväksi 

kolmessa vaiheessa: 7.3.2022, kesäkuussa 2022 ja loppuvuodesta 2022. 

 

5 HUS-yhtymän valmistelun tilanne 

 

Yhteiset palvelut ja integraatiot -kokonaisuuden valmistelujohtaja Jaana 
Koskela esitteli HUS-perussopimuksen ja HUS-järjestämissopimuksen 

työryhmät, tavoitteet ja aikataulut, perussopimuksen sisällysluettelon rungon ja 
yhtymäkokousmalliin liittyvät näkökohdat. HUS-yhtymän perussopimus on 
valmisteltava siten, että Uudenmaan hyvinvointialueiden valtuustot ja Helsingin 

kaupunginvaltuusto voivat hyväksyä sen viimeistään 30 päivänä huhtikuuta 
2022. Perussopimus tulee voimaan, kun Uudenmaan hyvinvointialueet ja 

Helsingin kaupunki ovat sen hyväksyneet. 
 
Talous ja suunnittelupäällikkö Sampo Pajari Helsingistä eritteli ehdotuksen 

talousarvioprosessiksi. Yhtenäiset laskentaperiaatteet, läpinäkyvyys ja 
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mekanismit, joiden kautta alueilla on aito mahdollisuus vaikuttaa HUSin 
talousarvioon. 
 

Puheenjohtaja totesi, että ehdotusten päälinjauksiin voidaan liittyä. 
Keskustelua käytiin erikoissairaanhoidon rahoituksesta, kustannuksista ja 

mahdollisista kompensaatioista, kun useat hyvinvointialueet käyttävät HUSin 
palveluja. Todettiin, että mallin tulisi olla sellainen, ettei yksi hyvinvointialue 

päädy kompensoimaan toista. Lisäksi keskusteltiin tulevan yhtymähallituksen 
kokoonpanosta sekä yliopistosairaalatoiminnan rahoituksesta, josta 
valmistelijat lupasivat hankkia lisätietoa. 

6 Kokouksen päättäminen 

 
Puheenjohtaja kiitti keskustelusta ja informatiivisista esityksistä. 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.51. 

Lisätietoja 

 

Henrik Vuornos, seurantaryhmän puheenjohtaja, Espoon kaupunginhallituksen 
puheenjohtaja 

 
Outi Huida, kokouksen sihteeri, viestintäpäällikkö, Länsi-Uudenmaan 
hyvinvointialueen valmistelu, puh. 050 346 9798 

 

Osallistujat 

Seurantaryhmän jäsenet 

 
Espoo 

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Henrik Vuornos, läsnä 
Kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Tiina Elo, läsnä 
Kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Maria Guzenina, läsnä 

  
Hanko 

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Sture Söderholm, läsnä 
Kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Tom Rönnblad, poissa 
 

Inkoo 
Kunnanhallituksen puheenjohtaja Henrik Wickström, läsnä 

Kunnanhallituksen 1. varapuheenjohtaja Juha Kainulainen, läsnä 
Kunnanhallituksen 2. varapuheenjohtaja Annika Wide, poissa 
 

Karkkila 
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Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Markku Korhonen, läsnä 
Kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Mika Tallgren, läsnä 
Kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Seppo Meri, läsnä 

 
Kauniainen 

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Veronica Rehn-Kivi, läsnä 
Kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Lauri Ant-Wuorinen, läsnä 

 
Kirkkonummi 
Kunnanhallituksen puheenjohtaja Timo Haapaniemi, läsnä klo 17.11 alkaen 

Kunnanhallituksen 1. varapuheenjohtaja Piia Aallonharja, läsnä 
Kunnanhallituksen 2. varapuheenjohtaja Tony Björk, läsnä 

  
Lohja 
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Luoma, läsnä 

Kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Hannele Maittila, läsnä 
Kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Taina Lackman, läsnä 

 
Raasepori 
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Anita Westerholm, läsnä 

Sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja Petri Kajander, läsnä 
Kaupunginhallituksen jäsen Linnea Henriksson, läsnä 

  
Siuntio 
Kunnanhallituksen puheenjohtaja Marko Linnala, poissa 

Kunnanhallituksen 1. varapuheenjohtaja Stefan Svanfeldt, läsnä 
Kunnanhallituksen 2. varapuheenjohtaja Kristian Parviainen, läsnä klo 17.32 alkaen 

 
Vihti 
Perusturvakuntayhtymä Karviaisen yhtymähallituksen jäsen Arja Uusitalo, poissa 

Kunnanhallituksen 1. varapuheenjohtaja Veli-Matti Laitinen, läsnä 
Kunnanhallituksen 2. varapuheenjohtaja Anu Rajajärvi, läsnä 

  
Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos 
Pelastuslaitoksen johtokunnan puheenjohtaja Veera Ruoho, läsnä 

Seurantaryhmän lisäjäsenet 

 
Espoo 

Kaupunginhallituksen jäsen Antero Laukkanen, läsnä klo 19.47 asti 
Varavaltuutettu Sofia Tuisku, läsnä 
Valtuutettu Tiina Ahlfors, läsnä 

Valtuutettu Nora Stenvall, läsnä 
Kaupunginhallituksen varajäsen Markku Markkula, läsnä 

Kaupunginhallituksen jäsen Mia Laiho, läsnä 
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Varavaltuutettu Tiina Thure-Toivanen, läsnä 
Valtuutettu Saara Hyrkkö, läsnä 
Valtuuston puheenjohtaja Henna Partanen, läsnä 

Valtuutettu Inka Hopsu, läsnä 
Valtuutettu Noora Koponen, läsnä 

Hanna Hukari, läsnä 
Valtuutettu Teemu Lahtinen, läsnä 

Kaupunginhallituksen jäsen Arja Juvonen, läsnä 
 
Pro Kirkkonummi ry. 

Kunnanhallituksen varajäsen Minna Hakapää, läsnä 

Muut osallistujat 

 
Kaupungin- ja kunnanjohtajat 

Espoon kaupunki, kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä, poissa 
Kauniaisten kaupunki, kaupunginjohtaja Christoffer Masar, läsnä 

Kirkkonummen kunta, kunnanjohtaja Tarmo Aarnio, läsnä 
Siuntion kunta, kunnanjohtaja Juha-Pekka Isotupa, poissa 
Inkoo kunta, kunnanjohtaja Robert Nyman, poissa 

Hangon kaupunki, kaupunginjohtaja Denis Strandell, poissa 
Raaseporin kaupunki, kaupunginjohtaja Ragnar Lundqvist, poissa 

Lohjan kaupunki, vt. kaupunginjohtaja Pasi Perämäki, poissa 
Vihdin kunta, kunnanjohtaja Erkki Eerola, poissa 
Karkkilan kaupunki, kaupunginjohtaja Tuija Telén, poissa 

 
Espoon kaupunki, kaupunginsihteeri Mari Immonen, läsnä 

 
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin 
Puheenjohtaja perusturvajohtaja Sanna Svahn, Espoon kaupunki, läsnä 

1. varapuheenjohtaja hyvinvointijohtaja Tuula Suominen, Lohjan kaupunki, läsnä 
3. varapuheenjohtaja Benita Öberg Raaseporin sosiaali- ja terveysjohtaja 

(Raasepori, Hanko, Inkoo ja Siuntio), läsnä 
Sosiaali- ja terveysjohtaja Ulla Tikkanen, Kauniainen (Kauniainen ja Kirkkonummi), 
läsnä 

Hallinto- ja kehittämisjohtaja Markus Syrjänen, Espoon kaupunki, läsnä 
Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja Mari Ahlström, Espoon kaupunki, poissa 

Lakiasiainjohtaja Timo Kuismin, Espoon kaupunki, läsnä 
Karviaisen kuntayhtymän johtaja Timo Turunen (Vihti ja Karkkila), poissa 

Pelastusjohtaja Veli-Pekka Ihamäki, Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos, läsnä 
Sihteeri: hallintopäällikkö Elina Yli-Koski, Espoo, poissa 
Viestintä: viestintäpäällikkö Outi Huida, läsnä 
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Valmistelujohtajat 
ICT ja digi: Tommi Kuukka, läsnä 
Hallinto ja hankinnat: Jarno Moisala, läsnä 

Yhteiset palvelut ja integraatiot: Jaana Koskela, läsnä 
Talous: Ville Rajahalme, läsnä 


