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PIRKANMAAN HYVINVOINTIALUEEN PALVELUKSEEN SIIRTYVILLE  
JHL:n JÄSENILLE 
 
 

Siirtyminen Pirkanmaan hyvinvointialueen henkilöstö JHL ry 139 
yhdistykseen  

• Pirkanmaalla hyvinvointialueen palvelukseen siirtyy kunnista ja 
kuntayhtymistä arviolta noin 1600 JHL:n jäsentä. Hyvinvointialueen 
palvelukseen siirtyvät JHL:n jäsenet järjestäytyvät yhteen yhdistykseen,  
joka on Pirkanmaan hyvinvointialueen henkilöstö JHL ry 139 -yhdistys.  

• Olemalla jäsenenä JHL 139:ssä hyvinvointialueen palveluksessa olevat 
JHL:läiset jäsenet varmistavat itselleen toimivan edunvalvonnan ja 
mahdollisuuden osallistua yhdistyksen toimintaan, tapahtumiin ja yhdistyksen 
kokouksiin, jossa päätetään mm. yhdistyksen toiminnasta, luottamusmiehistä 
ja jäseneduista. 

• Yhdistyksen jäsenedut tulevat olemaan sellaisia, että ne kattavat koko 
toiminta-alueen eli Pirkanmaan maakunnan niin, että jäsenillä on 
tasapuolinen mahdollisuus käyttää yhdistyksen jäsenetuja asuinpaikasta 
riippumatta. 

• Pirkanmaan yhdistykset ovat yhteisymmärryksessä keskustelleet JHL:n 
Pirkanmaan HVA-yhdistyksen muodostamiseen liittyvistä asioista ja 
menettelytavoista. Yhdistysten valitsema ohjausryhmä huolehtii yhteisestä 
tiedottamisesta hyvinvointialueen palvelukseen siirtyville JHL:n jäsenille. 

• Ammattiliitto JHL:n hallitus on linjannut, että JHL:n yhdistysrakenteessa 
pyritään vastaisuudessa suurempiin kokonaisuuksiin. Lähtökohtana on, että 
toimintaympäristön muuttuessa myös liiton täytyy muuttua. Tavoitteena on 
tuoda parempaa turvaa ja vahvempaa edunvalvontaa hyvinvointialueiden 
työntekijöille. Tässä onnistuminen edellyttää, että jäsen kuuluu siihen 
yhdistykseen, jolla on oikeus neuvotella uuden työnantajan eli Pirkanmaan 
hyvinvointialueen kanssa. 

• JHL:n jäsenten siirtyminen Pirkanmaan hyvinvointialueen henkilöstö ry     
JHL 139 yhdistykseen toteutetaan liiton jäsenrekisterissä ns. massasiirrolla. 
Jäsenten siirtyminen toteutetaan 1.- 30.11.2022 välisenä aikana. Jäsenille 
tiedotetaan lokakuussa tarkemmasta ajankohdasta. 
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• Jäsenten siirtyminen JHL 139:ään toteutetaan teknisesti siten, että liiton 
toimesta Pirkanmaan hyvinvointialueen palvelukseen siirtyville jäsenille 
lähetetään kirje, jossa yhdistyssiirrosta ilmoitetaan. Jäsen voi kuitenkin 
halutessaan kieltää siirron, jolloin jäsen jää entisen kuntayhdistyksen 
jäseneksi. Kirjeessä ilmoitetaan myös mihin, miten ja mihin mennessä 
jäsenen tulee ottaa yhteyttä, mikäli hän haluaa jäädä entisen yhdistyksen 
jäseneksi. Jos jäsen hyväksyy siirtymisen HVA-yhdistys JHL 139:ään, hänen 
ei tarvitse itse tehdä mitään, vaan siirtyminen hoidetaan automaattisesti liiton 
toimesta. 

 
Lue lisää aiheesta Motiivista: 
https://motiivilehti.fi/lehti/artikkeli/hyvinvointialueet-tulevat-onko-yhdistyksesi-
valmis-suurin-uudistus-koko-liiton-olemassaolon-aikana/ 

 

Pirkanmaan Voimia Oy:öön siirtyvät sekä Keiturin Sote Oy:n ja 
Palopäällystö JHL ry 215 jäsenet 

• Pirkanmaan kunnista hyvinvointialueelle siirtyvä ruokapalvelujen 
henkilöstö ja osa puhdistuspalvelujen henkilöstöstä siirtyy 
hyvinvointialueelta välittömästi edelleen Pirkanmaan Voimia Oy:n 
palvelukseen liikkeenluovutuksella. Voimian palvelukseen siirtyvät JHL:n 
jäsenet järjestäytyvät Tampereen JHL 250 -yhdistykseen. Tästä siirtymisestä 
ja menettelytavoista tiedotetaan erikseen jäsenille, joita tämä asia koskee. 

• Keiturin Sote Oy:n omistus siirtyy 1.1.2023 Virtain kaupungilta Pirkanmaan 
hyvinvointialueelle. Hyvinvointialueen tytäryhtiöiden palveluksessa olevat 
JHL:n jäsenet järjestäytyvät HVA-yhdistys JHL 139:ään. Tästä siirtymisestä 
ja menettelytavoista tiedotetaan erikseen jäsenille, joita tämä asia koskee. 

• Palopäällystö JHL 215:n jäsenet pysyvät jäseninä entisessä yhdistyksessä. 
 

Sote-palvelut lyhyesti 

• Hyvinvointialueita on yhteensä 21, ja ne aloittavat toimintansa 1.1.2023. 
Pirkanmaan hyvinvointialueesta tulee Suomen suurin työnantaja, jonka 
palveluksessa on noin 20.000 työntekijää. 

• Hyvinvointialueille siirtyvät kuntien ja kuntayhtymisen sosiaali- ja 
terveyspalvelujen henkilökunta, pelastustoimi sekä koulukuraattorit ja  
-psykologit. Tukipalveluissa (mm. ateria- ja puhdistuspalvelut) pääsääntönä 
on, että vähintään puolet työajastaan kuntien ja kuntayhtymien sote-
organisaatiossa työskentelevät siirtyvät hyvinvointialueiden palvelukseen.  

• Hyvinvointialue voi tuottaa järjestämisvastuulleen kuuluvat sote-palvelut 
itse tai hankkia ne muilta toimijoilta. Toiminnan rahoittaa pääosin valtio.  

• Uudistuksen taustalla on Suomen väestörakenne ja kasvavat sote-menot 
sekä se, että erityisesti peruspalveluiden tarjonta on ollut eriarvoista eri 
puolella maata. 


