
Etelä-Karjalan hyvinvointialue
aloittaa 1.1.2023



Sote-uudistuksen taustaa

Sote-uudistus
• Sote-uudistus on valtakunnallinen sosiaali- ja 

terveyspalveluiden sekä pelastustoimen uudistus.

• Hyvinvointialueet aloittavat toimintansa 1.1.2023 ja 
vastaavat sosiaali- ja terveydenhuollon sekä 
pelastustoimen järjestämisestä.

• Valtakunnallisesti palvelujen järjestäjinä toimivat 
21 hyvinvointialuetta sekä Helsingin kaupunki.

• Etelä-Karjalan maakuntaan muodostuu 
Etelä-Karjalan hyvinvointialue. 

Sote-uudistuksen tavoitteet
• ”Tavoitteena saada yhdenvertaiset, laadukkaat ja 

saavutettavat palvelut kaikille, kaventaa hyvinvointi-
ja terveyseroja, turvata ammattitaitoisen työvoiman 
saanti, vastata ikääntymisen ja syntyvyyden laskun 
tuomiin haasteisiin ja hillitä kustannusten kasvua.”

• Alueellinen tasa-arvo toteutuu paremmin, kun 
palvelujen järjestäjinä toimivat kuntia isommat 
itsehallinnolliset alueet eli hyvinvointialueet.

• Kun yhteiskunta muuttuu, on palvelujenkin 
muututtava.

2021 2022 
Etelä-Karjalan 
hyvinvointialue

2023



Sote-uudistuksen aikataulu

Heinäkuu 2021: 
Hyvinvointialue

perustetaan

Tammikuu 2022: 
Aluevaalit 
23.1.2022

Maaliskuu 2022: 
Aluevaltuusto 

aloittaa toimintansa

Tammikuu 2023: 
Hyvinvointialue 

aloittaa

Väliaikainen toimielin 
nimitetään ja 

hyvinvointialueen  
valmistelu alkaa.

Etelä-Karjalan 
hyvinvointialue vastaa

sekä sosiaali- ja 
terveyspalveluista että 

pelastustoimesta 
Etelä-Karjalassa.

Hyvinvointialueen ylintä
päätösvaltaa käyttää
aluevaltuusto, jonka

jäsenet ja varajäsenet
valitaan aluevaaleilla.

Aluevaltuusto vastaa 
hyvinvointialueen 

toiminnasta ja 
taloudesta sekä käyttää 
hyvinvointialueen ylintä 

päätösvaltaa.

Etelä-Karjalan 
hyvinvointialue



Etelä-Karjalan hyvinvointialue

Mikä muuttuu hyvinvointialueen aloittaessa?
• Etelä-Karjalan hyvinvointialue muodostuu Etelä-Karjalan 

sosiaali- ja terveyspiiri Eksotesta ja Etelä-Karjalan 
pelastuslaitoksesta.

• Hyvinvointialue vastaa perus- ja erityistason sosiaali- ja 
terveydenhuollon sekä  pelastustoimen palveluista. 

• Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän 
Eksoten ja Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen työntekijät 
siirtyvät liikkeenluovutuksella hyvinvointialueen 
työntekijöiksi vuoden 2023 alusta alkaen.

• Eteläkarjalaisen asukkaan kannalta alkuvaiheessa muutos 
on pieni. Hyvinvointialuevalmisteluihin liittyy ennen kaikkea 
hallinnollisia ja rakenteellisia muutoksia. 

Etelä-Karjalan 
hyvinvointialue



Etelä-Karjalan hyvinvointialue

Mikä muuttuu hyvinvointialueen aloittaessa?
• Sote-uudistuksessa palvelujen rahoitus siirtyy kunnilta valtiolle.

• Hyvinvointialueiden rahoitus muodostuu uudistuksen 
alkuvaiheessa pääasiallisesti valtion rahoituksesta, jonka 
määrittämisessä otetaan huomioon alueelliset erityispiirteet, 
kuten väestön määrä, väestötiheys, sairastavuus ja ikärakenne 
sekä alueelliset riskitekijät.

• Kuntien vastuulle jää jatkossa muun muassa päivähoidon, 
opetuksen järjestäminen. Hyvinvointialueen ja kuntien 
yhteistyö on  jatkossakin tärkeää  erityisesti hyvinvoinnin ja 
terveyden edistämisessä, jota voidaan edistää esimerkiksi  
liikunnan ja kulttuurin  keinoin, sekä turvallisuuden 
edistämisessä, jota voidaan edistää esimerkiksi tunnistamalla 
toimintaympäristön riskit ja varautumalla niihin yhteistyössä.

Etelä-Karjalan 
hyvinvointialue



Hyvinvointialueen valmistelu

Väliaikainen valmistelutoimielin VATE
• Väliaikainen valmistelutoimielin (VATE) vastaa hyvinvointialueen toiminnan ja 

hallinnon käynnistämisen valmistelusta siihen saakka, kunnes aluevaltuusto on 
valittu ja aluevaltuuston asettama aluehallitus on aloittanut toimintansa.

• VATE vastaa valmistelutyön organisoimisesta ja johtamisesta, mutta ei tee poliittisia 
linjauksia vaativien asioiden valmistelua. 

• VATEn koostuu kuntien, perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon yhteistoiminta-
alueiden, sairaanhoitopiirin, erityishuoltopiirin ja alueen pelastustoimen 
viranhaltijoista, joilla on hyvä asiatuntemus toimialansa toiminnasta ja taloudesta. 

• VATEn poliittisena seurantaryhmänä toimii Eksoten hallitus ja Etelä-Karjalan 
pelastuslautakunnan puheenjohtajisto.  

• Valmistelua tehdään myös VATEn alaisuudessa toimivissa valmistelutyöryhmissä: 
hallinto, talous ja tukipalvelut; johtaminen, osaaminen ja organisointi; palvelujen 
järjestäminen ja strategiat; yhdyspinnat; ICT.

• VATE toimikausi päättyy, kun aluevaltuustot kokoontuvat ensimmäisen kerran 
maaliskuun 2022 aikana, mutta valmistelu jatkuu vuoden 2022 ajan.

Etelä-Karjalan 
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Hyvinvointialueen valmistelu

Aluevaltuusto
• Hyvinvointialueella on itsehallinto, ja 

jokaisella hyvinvointialueella on oma 
aluevaltuusto. Aluevaltuusto tekee 
hyvinvointialueella päätökset 
esimerkiksi vanhusten hoidosta ja 
terveyskeskusten sekä paloasemien 
toiminnasta.

• Aluevaltuusto kokoontuu ensimmäisen 
kerran maaliskuun 2022 aikana.

• Aluevaaleissa valitut valtuutetut 
päättävät vuoden 2023 alusta alkaen 
hyvinvointialueiden lähipalveluiden 
järjestämisestä, kuten  

• Perusterveydenhuolto
• Erikoissairaanhoito
• Sosiaalihuolto
• Lasten, nuorten ja perheiden palvelut
• Työikäisten palvelut
• Ikääntyneiden palvelut
• Mielenterveys- ja päihdepalvelut
• Vammaispalvelut
• Oppilas- ja opiskelijahuolto
• Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
• Pelastustoimi

Etelä-Karjalan 
hyvinvointialue



Etelä-Karjalan hyvinvointialue 1.1.2023 alkaen

• Etelä-Karjalan hyvinvointialue toimii Etelä-Karjalan maakunnan 
alueella, jossa asuu hieman alle 127.000 asukasta. 

• Etelä-Karjalan maakunta muodostuu Imatran, 
Lappeenrannan, Lemin, Luumäen, Parikkalan, 
Rautjärven, Ruokolahden, Savitaipaleen ja 
Taipalsaaren kunnista. 

• Etelä-Karjalan suurin työnantaja
• Etelä-Karjalan pelastuslaitokselta siirtyy 

hyvinvointialueen palvelukseen 
n. 120 työntekijää ja sopimushenkilöstöä n. 650.

• Eksoten n. 5.000 työntekijää siirtyy 
hyvinvointialueen palvelukseen.

Etelä-Karjalan 
hyvinvointialue



Hyvinvointialue vastaa vuodesta 2023 lähtien
mm. seuraavista julkisista palveluista 
• Perusterveydenhuolto, esim. terveysasemien vastaanottotoiminta ja 

vuodeosastot
• Erikoissairaanhoito, esim. Etelä-Karjalan keskussairaala
• Ennaltaehkäisevä työ, kuten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
• Ensihoito, esim. ambulanssit
• Hammashoito
• Mielenterveys- ja päihdepalvelut
• Äitiys- ja lastenneuvolat
• Aikuissosiaalityö
• Lastensuojelu
• Vammaispalvelut
• Ikääntyneiden asumispalvelut
• Kotihoito
• Kuntoutus

Etelä-Karjalan 
hyvinvointialue



Hyvinvointialue vastaa vuodesta 2023 lähtien
mm. seuraavista pelastustoimen palveluista 
• Pelastustoimintapalvelut

• Kiireellinen pelastustoiminta
• Pelastustoiminta poikkeusoloissa
• Kansainvälinen pelastustoiminta

• Varautuminen
• Onnettomuuksien ehkäisypalvelut

• Turvallisuusviestintäpalvelut
• Valvontapalvelut
• Palontutkinta
• Viranomaisohjaus- ja asiantuntijapalvelut

• Ensivastetoiminta

• Sopimuspalokunnat osallistuvat pelastuslaitoksen 
palveluiden tuottamiseen.

Etelä-Karjalan 
hyvinvointialue



Hyvinvointialue vastaa vuodesta 2023 lähtien
mm. seuraavista pelastustoimen palveluista 
Pelastuslaitos on sekä alueellinen että valtakunnallinen 
toimija.

• Pelastustoimen uudistuksen tavoitteena on parantaa 
pelastustoimen palvelujen yhdenmukaisuutta 
vahvistamalla valtakunnallista johtamista ja ohjausta sekä 
mahdollistaa valtakunnallisen yhtenäisen järjestelmän 
toiminta häiriötilanteissa, suuronnettomuuksissa ja 
poikkeusoloissa.

• Pelastuslaitosten on oltava johdettavissa 
valtakunnallisesti ja niiden on kyettävä toimimaan 
yhteistyössä keskenään sekä muiden pelastustoimen 
tehtäviin osallistuvien viranomaisten kanssa kaikissa 
turvallisuustilanteissa.

Etelä-Karjalan 
hyvinvointialue



Aluevaalit

Aluevaaleissa valitaan aluevaltuusto
• Hyvinvointialueen ylintä päätösvaltaa käyttää 

aluevaltuusto, jonka jäsenet ja varajäsenet valitaan 
aluevaaleilla. Vaalit ovat suhteelliset ja vaaleissa on 
yhtäläinen äänioikeus kuntavaalien tapaan. 
Valtuuston toimikausi on neljä vuotta. Ensimmäiset 
aluevaalit toimitettiin sunnuntaina 23.1.2022. 
Jatkossa aluevaalit toimitetaan samanaikaisesti 
kuntavaalien kanssa vuodesta 2025 lukien. 

• Etelä-Karjalan hyvinvointialueelle valittiin 59 
aluevaltuutettua ja heille varavaltuutetut. 

• Aluevaltuustolla on historiallisestikin merkittävä 
mahdollisuus olla rakentamassa kokonaan uutta 
hyvinvointialuetta. Hyvinvointialueiden vastuulla on 
suuri osa julkisten palveluiden järjestämisestä ja 
tuottamisesta. Tämän takia ei ole merkityksetöntä, 
ketkä asioista ovat päättämässä hyvinvointialueella. 
Aluevaltuuston jäsenellä on tärkeä rooli ja paljon 
vastuuta hyvinvointialueella. 

Etelä-Karjalan 
hyvinvointialue



Hyvinvointialue: Hyvinvointi kuuluu meille kaikille. 

Käytä ääntäsi. 
• Pääset mukaan suunnitteluun ja kehittämiseen. Osallistu!

• Aluevaalien äänioikeuden lisäksi hyvinvointialueen asukkailla on 
äänestysoikeus mahdollisissa hyvinvointialueen kansanäänestyksissä. 
Asukkailla ja palvelujen käyttäjällä on lisäksi oikeus tehdä hyvinvointialueen 
toimintaan liittyviä aloitteita. 

• Aluevaltuuston tehtävä on vastata siitä, että asukkailla on käytössään 
monipuolisia osallistumisen mahdollisuuksia. Osallistumis- ja 
vaikuttamismahdollisuuksia voidaan edistää esimerkiksi järjestämällä 
keskustelu- ja kuulemistilaisuuksia, asukasraateja sekä ottamalla asukkaita 
mukaan palvelujen suunnitteluun ja kehittämiseen. Aluehallituksen tulee 
lisäksi asettaa hyvinvointialueen vaikuttamistoimielimet eri väestöryhmien 
vaikuttamismahdollisuuksien turvaamiseksi. 

Etelä-Karjalan 
hyvinvointialue



Hyvinvointialue: Hyvinvointi kuuluu meille kaikille. 

Käytä ääntäsi. 
• Asetu ehdokkaaksi seuraavissa

aluevaaleissa.

• Aluevaalien ehdokkaiksi tarvitaan maakunnan eri 
puolilta sosiaali- ja terveysalan sekä pelastusalan 
asioita tuntevia ja niistä kiinnostuneita sekä erilaisissa 
elämäntilanteissa olevia eri ikäisiä ihmisiä, jotka ovat 
osaavia, tunnettuja ja yhteistyökykyisiä ja joilla on 
mahdollisuus kerätä ääniä yli puolue- ja kuntarajojen. 

• Lue lisää ehdokasasettelusta www.vaalit.fi

Käytä ääntäsi. 
• Perehdy ehdokkaisiin ja valitse itsellesi 

sopivin ehdokas ja äänestä!

• Aluevaaleissa on kysymys meitä kaikkia koskettavasta 
asiasta eli terveydestä ja turvallisuudesta. Yhteisiä 
asioita Etelä-Karjalassa ovat toimintakyky, terveys, 
turvallisuus, hyvinvointi ja osallisuus. Niiden pohjalta 
rakennetaan myös tulevaa hyvinvointialuetta. Jotta 
Etelä-Karjalassa on jatkossakin hyvä asua, elää, 
opiskella ja tehdä töitä!

• Äänestäjä pääsee omalta osaltaan vaikuttamaan 
siihen, että palvelut Etelä-Karjalassa toimivat. 
Yhteistyötä tarvitaan koko maakunnan sosiaali- ja 
terveydenhuollon sekä pelastustoimen 
kehittämiseksi.

Etelä-Karjalan 
hyvinvointialue

http://www.vaalit.fi/


Etelä-Karjalan hyvinvointialue pähkinänkuoressa

Palvelee noin 
127 000 asukasta

Työllistää 
yli 5 000 työntekijää

Aloittaa toimintansa 
1.1.2023

Oma budjettinsa, 
rahoitus suurelta osin valtiolta

Ylintä päätäntävaltaa 
käyttää vaaleissa valittu 

aluevaltuusto

Sinä voit vaikuttaa 
hyvinvointialueen asioihin

Yhdistää alueen nykyiset julkiset 
sote- ja pelastuspalvelut yhdeksi 

kokonaisuudeksi

Etelä-Karjalan 
hyvinvointialue

Vastaa maakunnan 
sote- ja pelastuspalveluiden 

järjestämisestä



Osallistu keskusteluun Etelä-Karjalan hyvinvointialueesta!

• www.eksote.fi

• Kysy hyvinvointialueesta –kysely ja vastaukset

• Tilaa Etelä-Karjalan hyvinvointialueen uutiskirje! 

• Facebook: 

• www.facebook.com/Eksote 

• www.facebook.com/ekpelastus

• Twitter: 

• Etelä-Karjalan hyvinvointialue: 
@Eksote ja @EKpelastus 

• Sote-uudistus: @fi_soteuudistus 

• Instagram:  

• www.instagram.com/eksote/ 

• www.instagram.com/firefighters_south_karelia/ ja
www.instagram.com/fire_officers_south_karelia/

Etelä-Karjalan 
hyvinvointialue
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