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Laki
sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen
toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta
• 10 § Väliaikaisen valmistelutoimielimen tehtävät ja toimivalta
• Väliaikainen valmistelutoimielin johtaa hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmistelua ja käyttää
sitä koskevaa päätösvaltaa sekä vastaa tehtäviinsä liittyvästä puhevallan käyttämisestä aluevaltuuston toimikauden
alkuun asti. Valmistelutoimielin voi asettaa keskuudestaan jaostoja hoitamaan erikseen määrättyjä tehtäviä ja siirtää
näitä tehtäviä koskevaa päätösvaltaa jaostolle.
• Valmistelutoimielimen tehtävänä on yhteistyössä niiden viranomaisten kanssa, joista tehtäviä ja niitä hoitavaa
henkilöstöä siirtyy hyvinvointialueelle:
1) selvittää hyvinvointialueille siirtyvä henkilöstö ja valmistella aluevaltuustolle ehdotukset
henkilöstön siirtosuunnitelmaksi ja -sopimuksiksi;
2) osallistua hyvinvointialueelle siirtyvän irtaimen ja kiinteän omaisuuden selvittämiseen;
3) osallistua hyvinvointialueelle siirtyvien sopimusten ja näitä koskevien oikeuksien ja
velvollisuuksien selvittämiseen;
4) osallistua hyvinvointialueelle siirtyvien hallinto- ja palvelutehtävien hoitamista tukevien tieto- ja
viestintäteknisten järjestelmien ja ratkaisujen selvittämiseen;
5) valmistella hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon järjestämistä sekä tilintarkastajan valintaa;
6) päättää hyvinvointialueen vuosien 2021 ja 2022 talousarviosta;
7) osallistua ensimmäisten aluevaalien järjestämiseen;
8) valmistella muut hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämiseen välittömästi liittyvät asiat

VÄLIAIKAINEN
VALMISTELUTOIMIELIN KESKI-SUOMI
• Tiedonkeruu kunnista ja sairaanhoitopiiristä sekä
pelastustoimesta voimaanpanolain 26§ mukaisesti 28. Helmikuuta 2022
mennessä
• Aluevaltuusto käsittelee voimaanpanolain 26§ mukaisen selvityksen
siirtyvästä omaisuudesta, sopimuksista, vastuista ja toimitiloista sekä
henkilöstöstä ja tekee päätöksen Hyvinvointialueelle siirtyvästä
kokonaisuudesta (22-25§)
• Väliaikaisen valmistelutoimielimen toteuttama tiedonkeruu yhteistyössä
organisaatioiden kanssa toteutuu aikataulullisesti loka – tammikuun
aikana
• Hyödynnetään sähköisiä järjestelmiä
• Kuntajohdon-infot teemasta viikoittain; alustus - kysymys – vastaus

10 § Väliaikaisen valmistelutoimielimen tehtävät ja
toimivalta
• Tiedonkeruu kunnista ja sairaanhoitopiiristä sekä pelastustoimesta voimaanpanolain 26§
mukaisesti 28.2.2022 mennessä, tilanne
• Henkilöstö:
• henkilöstötiedon keruu etenee ja tiedot kerätään 31.1.2022 mennessä,
mukana myös pari koulutusorganisaatiota, Vaalijan henkilöstön osalta
asia vielä epäselvä
• henkilöstön siirtosuunnitelmaa ja –sopimusta valmistellaan parhaillaan
• Siirtyvä irtain ja kiinteä omaisuus, talous:
Siirtyvään toimintaan liittyvät käyttötalouden tiedot, tiedot siirtyvästä omaisuudesta
ja siirtyvän toiminnan käytössä olevista tiloista koottu. Talousjaostossa 16.12.
sovitusti yhtenäinen "mallipohja" 28.2. mennessä annettavan selvityksen
päätöstekstille
ja selvityksen liitteille valmistelussa.
• Siirtyvät sopimukset:
• Tallennustyö Cloudia-sopimushallintajärjestelmään on käynnissä; kunnissa järjestelmän
käyttöoikeuksia on 128 henkilöllä; kunnista siirtyviä sopimuksia on tallennettu 1630 kpl
(arvioitu kokonaismäärä 2500 kpl); tavoiteaikataulu kunnilla 14.1.2022.
Aikatauluhaasteita, mm. Jämsä (2 eri hyvinvointialuetta) ja Vaalijala (4 eri
hyvinvointialuetta).

10 § Väliaikaisen valmistelutoimielimen tehtävät ja
toimivalta
Kohdat 5 – 8
•

valmistella hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon järjestämistä sekä tilintarkastajan valintaa;
• Aluevaltuuston toimikauden käynnistäminen
• Hyvinvointialueen valmistelu väliaikaisen valmistelutoimielimen toimikauden päätyttyä 1.3.2022 alkaen

•

päättää hyvinvointialueen vuosien 2021 ja 2022 talousarviosta
• TA21 arvioidaan toteutuvan suunnitelman mukaisesti (942 000€) – jäljelle jäävä siirtyy vuoden 2022 rahoituksen osaksi
• TA22 hyväksytty 16.12.2021 myönnetyn rahoituksen (n. 3 M€) mukaisena
• Myönnetty yleinen valmistelun rahoitus ei riitä kattamaan arvioituja tarpeita ja kustannuksia. Alueelliset keskustelut VM kanssa
tammikuussa 2022.
• Myönnetty valtionavustus ICT valmisteluun,12,4M€ ja 1M€, ei riitä kattamaan arvioituja muutoskustannuksia
•

1M€ + 47M€, myönnetty 1M€ + 12,4 M€

•

osallistua ensimmäisten aluevaalien järjestämiseen
• Aluevaalilautakunta ja aluevaalilautakunnan sihteerityö
• Infoja aluevaaliehdokkaille
• Materiaalien tuottaminen vaaleista

•

valmistella muut hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämiseen välittömästi liittyvät asiat
• Hyvinvointialueen strategiatyö, hallintosääntövalmistelu, johdon rekrytointi
• Hyvinvointialueen toimielinrakenne ja konsernirakenne luonnokset

Keski-Suomen hyvinvointialueen tiekartta 2022
1.3.2022

1.1.2022

1.7.2022

1.1.2023

Valmisteluprojekti

VATE

Valmistelun va.
johto
Aluevaltuuston päätöksenteon
valmistelu

Hyvinvointialueen johtaja ja va.
johtoryhmä
Aluevaltuuston päätöksenteko

Valtuuston kevään asioita mm.
- Järjestäytymiseen liittyvät päätökset
- Strategiaprosessin käynnistäminen
(hyvinvointialuestrategia ja
palvelustrategia)
- Hallintosääntö
- Hyvinvointialueen johtajan viran
perustaminen ja rekrytointiprosessi
- Päätökset kuntien ja
sairaanhoitopiirin tuottamasta tiedosta,
siirtyvän omaisuuden, sopimusten,
tilojen, henkilöstö jne. osalta
- Talousarvion 2023 valmistelun
käynnistäminen

Palvelujen kehittäminen /Tulevaisuuden sote-keskus hankkeessa (3,6M€ + 7,2M€)

Sote ja pela
palveluiden
järjestämisvastuu siirtyy

KShva valmistelu 1.3.2022
alkaen
ja
Hyvinvointialueen
johtajan rekrytointi
Laajennettu vate työkokous 18.11.2021
Yhteistoimintaelin 26.11.2021
Vate kokous ilmoitusasiat 2.12.2021
Poliittinen seurantaryhmä 9.12.2021
Keski-Suomen kunnanjohtajakokous 14.12.2021
Kuntakokous 11.1.2022
Vate kokous x.y.2022

Väliaikainen
valmistelutoimielin
Jäsen

Varajäsen

Porrasmaa Jari, KSSHP

Leikkola Päivi, shp

Koponen Tiina, Hankasalmi

Oksanen Simo, Muurame

Koivisto Tuija, Keuruu

Laurila Marja, Wiitaunioni

Kallimo Kati, Jyväskylä

Ahoniemi Mirja, Laukaa

Mensala Ville, pelastustoimi

•

Projektitoimisto:
•

Projektijohtaja Hallinto- ja tukipalvelut Erkki Nikkilä
1.12 alkaen

•

Projektipäällikkö viestintä Tero Manninen 1.12 alkaen

•

Projektipäällikkö lakimies (sopimukset) 17.11 alkaen

•

Projektipäällikkö ict

Nurminen Pauli, Pela

•

Projektipäällikkö ict

Suntioinen Aija, shp

Leppä Lasse, Jyväskylä

•

Projektityöntekijä henkilöstö

Mäenpää Pauliina, shp

Okkeri Kaisa, Jyväskylä

•

Projektikoordinaattorina Kia Paasivirta

Hallberg Riitta, Saarikka

Aarnio Eeva, shp

•

+ työpanoksen ostoa eri organisaatioista n. 5 htv

Kinnunen Juha, shp

Lundgren-Laine Heljä, shp

Lukkarinen Keijo, Äänekoski

Tuukkanen Johanna, JKL

Nykänen Jouko, Uurainen

Jari Raudasoja, SeutuTk

Helaste Hanna, Jämsä

Mäkinen Matti, Hankasalmi

Keski-Suomen hyvinvointialueen valmistelu
• Keski-Suomen sairaanhoitopiiri asetti väliaikaisen valmistelutoimielimen
1.7.2021
• Väliaikaisen valmistelutoimielimen toimikausi ja toimivalta päättyy
28.2.2022
• Keski-Suomen hyvinvointialueen jatkovalmistelu on turvattava 1.3.2022
alkaen
• Alueellisen toimeenpanon tiekartan mukaisia valmistelutehtäviä n. 700,
joista suurimman osan valmistelu on käynnistynyt vaten toimikauden
aikana ja jatkuu vuoden 2022 loppuun saakka
• Kansallisesti vastuuvalmistelijaverkosto ja muut verkostot jatkavat
• Aluevaltuuston toimikausi käynnistyy 1.3.2022
• Toimielinten päätöksenteko käynnistyy välittömästi
• Toimielinten kokouksia 2-5 kpl/kk(?) vuonna 2022

Hyvinvointialueen ma. johtoryhmä 1.3.2022 alkaen
KS Vastuuvalmistelija/muutosjohtaja ma. pj.
Valmistelun projektijohto
Viestintä ja
osallisuus

Talous-,
omaisuus,
sopimukset ja
kiinteistöt

SOTE
(oma tuotanto
+
täydentäminen
muilla
mekanismeilla)

SOTE
(oma tuotanto
+
täydentäminen
muilla
mekanismeilla)

Palveluiden
järjestäminen ja
konserni (?)

Tukipalvelut
(palvelutuotanto)

Projektitoimisto

ICT

SOTE
(oma tuotanto
+
täydentäminen
muilla
mekanismeilla)

Henkilöstö

Hallinto- ja
hallinnon
tukipalvelut
("kanslia")

Alueellinen
yhteistyö (kunta
– muut
toimijat)

SOTE
(oma tuotanto
+
täydentäminen
muilla
mekanismeilla)

Pelastustoimi

Hankinnat ja
sopimukset

Työskentelee ma. Johtoryhmänä ja valmisteluvastuullisina siihen saakka, kunnes
1. Hyva Vastuuvalmistelija/muutosjohtaja, Hyvinvointialueen johtaja on rekrytoitu
2. Projektijohto, Hyvinvointialueen johtaja on rekrytoinut oman johtoryhmänsä
Tämän jälkeen ma- johtoryhmä jatkaa ns. projektivalmisteluna vuoden 2022 loppuun
saakka – siirtyvät hyvinvointialueelle (ovat liikkeenluovutuksen alaista henkilöstöä??)

Hyvinvointialueen johtoryhmä 1.x.2022 alkaen

Hyvinvointialueen johtaja 1.6.2022

Hyvinvointialueen johtoryhmä 1.x/2022/1.y.2023

PROJEKTITOIMISTO Valmisteluprojekti vuoden 2022 loppuun

Projektitoimisto

Viestintä ja
osallisuus

Alueellinen
yhteistyö (kunta
– muut toimijat)

SOTE
(oma tuotanto
+
täydentäminen
muilla
mekanismeilla)

Talous-,
omaisuus,
ja kiinteistöt

SOTE
(oma tuotanto
+
täydentäminen
muilla
mekanismeilla)

ICT

SOTE
(oma tuotanto
+
täydentäminen
muilla
mekanismeilla)

Henkilöstö

SOTE
(oma tuotanto
+
täydentäminen
muilla
mekanismeilla)

Hallinto- ja
hallinnon
tukipalvelut
("kanslia")

Hankinnat
ja
sopimukset

KS
Vastuuvalmist
elija ma.

Pelastustoimi

Palveluiden
järjestäminen
ja konserni (?)

Tukipalvelut
(palvelutuotanto)

Voimaanpanolaki
10 §
Väliaikaisen valmistelutoimielimen tehtävät ja toimivalta
• Väliaikainen valmistelutoimielin johtaa hyvinvointialueen toiminnan ja
hallinnon käynnistämisen valmistelua ja käyttää sitä koskevaa päätösvaltaa
sekä vastaa tehtäviinsä liittyvästä puhevallan käyttämisestä aluevaltuuston
toimikauden alkuun asti. Valmistelutoimielin voi asettaa keskuudestaan
jaostoja hoitamaan erikseen määrättyjä tehtäviä ja siirtää näitä tehtäviä
koskevaa päätösvaltaa jaostolle.
• Valmistelutoimielimen toimivalta on rajoitettu siten, että se voi:
• 1) ottaa henkilöitä vain määräaikaiseen virka- tai työsopimussuhteeseen
hyvinvointialueeseen siten, että määräaika päättyy viimeistään 31 päivänä
joulukuuta 2023;

Keski-Suomen hyvinvointialueen valmistelu 1.3.22 Väliaikainen valmistelutoimielin perustaa tarvittaessa:

➢ Määräaikaiset virat ajalle 1.3.2022 – 28.2.2023 (-30.6.2023)
➢ Tammikuu 2022 vate kokouksessa
➢ Virkavalinnat samassa kokouksessa/tai seuraavassa kokouksessa
➢ Perusteluna hyvinvointialueen valmistelun jatkuminen/turvaaminen
➢ Vaten työjärjestys Luku 4 Henkilöstöasiat

Keski-Suomen hyvinvointialueen valmistelu 1.3.22➢ Määräaikaisiin virkoihin valinnan pelisäännöt
• määräaikaisiin virkoihin valittavat pyritään rekrytoimaan mahdollisuuksien mukaan
• nykyisestä vate kokoonpanosta
• väliaikaishallinnolle valmistelua jo tekevistä henkilöistä
• hyvinvointialueelle liikkeenluovutuksella siirtyvistä henkilöistä
• Vaten puheenjohtaja käy keskustelut ao. valmistelussa olevien henkilöiden
• Jos keskustelujen perusteella ei valmisteluun löydy riittäviä kompetensseja, osa viroista
(tehtävistä) laitetaan sisäisesti auki/ilmoittautumismenettely
• Määräaikaisiin virkoihin voidaan valita siten, että henkilö on
• virkavapaalla omasta organisaatiostaan
• vapautettuna tehtävistään esim. 50 % -osuudessa eli virkavelvollisuuden muutos (esim.
50/50 tilanne, ok?)
• vapautettuna tehtävistään esim. 100 % -osuudessa Virantoimitusvelvollisuuden muutos
(onnistuuko 100%? työajassa)
• Muu osa-aikainen viranhoito

Hyvinvointialueen johtajan virka ja rekrytointi
• Laissa hyvinvointialueista 45 §:n mukaan
• hyvinvointialuejohtajan valitsee aluevaltuusto
• Hyvinvointialuejohtaja voidaan valita joko toistaiseksi tai määräajaksi ja hän on
virkasuhteessa hyvinvointialueeseen.
• Virka perustetaan ensimmäisessä valtuuston kokouksessa, samassa kokouksessa
käynnistetään haku. Valinta valtuuston kokouksessa huhtikuu 2022(?), viran vastaanotto
1.6.2022(?) alkaen
• Valtuustolle esitetään myös että vastuuvalmistelija vastaa ko. virkatehtävistä
(hallintosäännön mukaisista) kunnes varsinainen viranhaltija on
valittu (hyvinvointialueen johtajan avoimen viran hoitaminen määräaikaisesti)
• Hyvinvointialueen johto- ja johtoryhmä 1.1.2023 alkaen:
• Hyvinvointialueen johtaja muodostaa oman johtoryhmänsä ja valitsee
liikkeenluovutuksen kohteena olevista organisaatioista henkilöt –
• Kelpoisien selvittäminen, ilmoittautumismenettely/sisäinen kohdennettu haku?
• Virat perustetaan ennen kesää 2022 – rekrytointien käynnistäminen välittömästi hva
johtajan valinnan jälkeen .
• Syksyllä 2022 valinnat jotta johtoryhmä toimintakykyinen heti 1.1.2023

Aluevaaleihin valmistautuminen

Aluevaalit
• Valtuutettujen lukumäärästä päättää aluevaltuusto
• Valtuutettuja valitaan pariton lukumäärä hyvinvointialueen asukasluvun
perusteella.
• Kun asukasluku on 200 001 – 400 000, valtuutettujen vähimmäismäärä on
69.
• Ensimmäisissä aluevaaleissa (23.1.2022) valitaan (asukasluvun 31.8.2021
mukaan) vähimmäismäärä 69 (voimaanpanolain 16 §)

• Ensimmäisen aluevaltuuston toimikausi on 1.3.2022 – 31.5.2025
• Jatkossa aluevaalit toimitetaan kuntavaalien yhteydessä ja
aluevaltuuston toimikausi on neljä (4) vuotta.

Aluevaalien aikataulu
Ensimmäisten aluevaalien vaalipäivä on sunnuntai 23.1.2022. Tämän mukaisesti vaalien muut
tärkeät ajankohdat ovat seuraavat:
• vaalirahoituslain mukainen kampanja-aika alkaa: 23.7.2021
• aluevaltuuston koon määräävä hyvinvointialueen asukasluku: 31.8.2021
• äänioikeusrekisterin tietojen poimintapäivä (millä hyvinvointialueella kukin on
äänioikeutettu): 3.12.2021
• ehdokashakemusten jättäminen aluevaalilautakunnalle: viimeistään 14.12.2021 ennen klo
16
• aluevaalilautakunnat vahvistavat ehdokasasettelun (ml. ehdokasnumerot): 23.12.2021
• äänioikeusrekisteri lainvoimainen: 11.1.2022
• kotiäänestykseen ilmoittautuminen päättyy: 11.1.2022 klo 16
• ennakkoäänestys kotimaassa: 12. – 18.1.2022
• ennakkoäänestys ulkomailla: 12. – 15.1.2022
• aluevaalilautakunnat vahvistavat aluevaalien tulokset: 26.1.2022
• aluevaltuuston toimikausi alkaa: 1.3.2022.

Kiitos

#hyvaks
#hyvinvointialueks
#hyväarkikaikille

Kuntakokous
11.1.2022
Tuija Koivisto
Väliaikainen
valmistelutoimelin

Road show kierros
Kohde

pvm

Konnevesi

Kohde

pvm

12.11.2021

Seututk

30.11.2021

Hankasalmi

12.11.2021

Wiitaunioni

2.12.2021

Jyväskylä

19.11.2021

Multia

13.12.2021

Muurame

19.11.2021

Saarikka

14.12.2021

Uurainen

22.11.2021

Äänekoski

15.12.2021

Jämsä

24.11.2021

x

Laukaa

15.12.2021

Jämsän terveys 24.11.2021

x

Toivakka

21.12.2021

Joutsa+Luhanka

22.12.2021

Keuruu

26.11.2021

Petäjävesi

29.11.2021

Palvelutuotannon
tiedot saatu

x

Palvelutuotannon
tiedot saatu

x

x

Kierroksella Hanna Helaste, Tuija Koivisto, Tiina Koponen

Kinnula, Pela, KSSHP ja
Saarikan kunnat jäivät
tammikuulle 2022

Roud show’n yhteenvetona
• Meitä on odotettu, olemme olleet tervetulleita
• Isännät ovat esitelleet omaa toimintaansa suurella ylpeydellä ja hyvällä asenteella

• Myös huolet on tuotu rehellisesti esiin
• Kunnat ovat jo hyvin kehittäneet palveluita hyvinvointialueuudistuksen tavoitteita
palvelevalla tavalla
• Nykyisillä tuottajilla on paljon hyviä koko hyvinvointialueelle levitettäviä
käytäntöjä
• Suurimpana haasteena kaikilla on osaavan henkilöstön rekrytointihaasteet;
suurimmat vaikeudet saada täytettyä psykologien, sosiaalityöntekijöiden ja
terveyskeskuslääkärien vakanssit sekä hoitohenkilöstön sijaistarve

• Palvelujen käyttöön peilaten palvelujen myöntämisissä kohtalaisen laajaa
variaatiota => vaatii palvelutarpeen arvioinnin yhtenäistämistä
• Asiakkuuksien hallittu siirto keskeinen varmistettava asia vuonna 2022

+/•
•
•
•
•
•
•
•

•

Paikallistuntemus
Osaava henkilöstö, moniosaajia
Hyvä henki ja tekemisen meininki
Lähiesimiestyön mitoitus
Hyvä käsitys väestörakenteen muutoksesta
ja sen vaikutuksesta palvelutarpeeseen
Pääsääntöisesti asialliset tilat
Etäpalveluita otettu jo käyttöön, ei
asennevammaa
Kiinnitetty huomiota hoidonporrastukseen
esim. tk-sairaala- kuntoutusyksikkö- koti
Suunterveyden huollossa liikkuvia yksiköitä,
hammashoitohuoneita kouluilla

• Päätösten objektiivisuus -> isommat
yksiköt?
• Yksittäisiä tilaongelmia,
• Haastetta saada palvelukeskukset,
verkostomaiseen toimintaan
sitoutuminen kuitenkin hyvää
• Hoitovelka kasvaa – korona tilanne
tällaisena lisää sitä
• Nuorten ja lasten mtp ongelmien
kasvu ja etenkin
erityistasonpalveluiden saatavuuden
haasteet
• Turvapuhelinjärjestelmissä isot erot
• Ikääntyvä väestö

Nostoja yhdyspintojen osalta
• Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
• Kuntakohtaiset työryhmät toimii pääsääntöisesti hyvin, dokumentoinnissa
puutteita
• Kuntiin jäävän toiminnan osalta uudelleen organisointia
• Sopimukset /sopimuksettomuus vaatii vielä tarkastelua, etenkin pienemmissä
kunnissa sopimuksettomuus yleistä

• Työllisyys ja kotouttaminen
• Vielä paljon kansallisestikin ratkaistavia asioita
• Kotouttamisen tarpeet/ resurssit vaihtelee todella paljon
• Uusi tarve laajemmalle kuntien väliselle yhteistyölle

• Maankäyttö, kaavoitus, asuminen
• Vaatii maakunnallisen yhteistyöryhmän palvelustrategian ja palveluverkon
ennakoinnin kylkeen

Oppilashuolto
•
•
•
•

•
•
•
•

Paljon avoimia kysymyksiä etenkin sivistystoimen puolelta
Resurssit vaihtelee merkittävästi, etenkin koulupsykologin osalta vajetta
Koulutuksen järjestäjän tarjottava tilat, hyvinvointialueen vuokrattava
Hyvinvointialueen yhteinen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma ohjaa
toimintaa→ Keski-Suomessa ei ole, yhteistyö TulSoten kanssa
Sekä alueellinen että kunnallinen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmat
hyväksyttävä valtuustoissa
Opiskeluhuollon alueellinen yhteistyöryhmä
Koulutuksen järjestäjän ja hyvinvointialueen opiskeluhuoltosuunnitelmat,
hyväksyttävä ao. valtuustoissa ja liitettävä L&N hyvinvointisuunnitelmaan
Rehtorilla edelleen kokonaisvastuu koulusta

Tukipalveluselvityksistä
• Ruokahuolto
• Selkeästi hyvinvointialueelle siirtyviä sote-keittiöitä 2-3 kunnalla ja
sairaanhoitopiirillä
• Kahdeksassa kunnassa keskuskeittiö, jonka osalta mietitty sote-keittiön
eriyttämistä
• Kymmenessä kunnassa keskuskeittiö, jonka jakaminen ei
tarkoituksenmukaista tai vaatisi isoja investointeja
• Kahdella kunnalla lähinnä siirtyviä sopimuksia
• Pyykkihuolto
• Sakupe: kuusi kuntaa + ksshp
• Oma pesula: kaksi kuntaa
• Erillisiä siirtyviä sopimuksia + omaa työtä: 11 kuntaa
• omana työnä sote henkilöstön toimesta: kolme kuntaa

Kiitos

#hyvaks
#hyvinvointialueks
#hyväarkikaikille

Tuija Koivisto
Tuija.koivisto@keuruu.fi

Hyvinvointialueen
käynnistyminen
Kuntakokous 11.1.2022

Hanna Helaste

Väliaikainen valmistelutoimielin

Nykyinen palvelujärjestelmä vuoden 2022 loppuun
• Vuoteen 2023 asti vastuu sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä on
kunnilla, kuntayhtymillä, sairaanhoitopiireillä ja erityisvastuualueilla.
Kunnat ja kuntayhtymät
• Omana toimintana perusterveydenhuollon ja sosiaalipalvelut
järjestäviä kuntia oli 75 vuonna 2019.
Yhteistoiminta-alueita on 59, joista
• kuntayhtymämallilla toimivia on 33 ja
• vastuukuntamallilla toimivia 26

Nykyinen järjestelmä
Sairaanhoitopiirit
• Erikoissairaanhoidosta vastaavia sairaanhoitopiirejä on Manner-Suomessa 20
• Terveydenhuoltolain mukaan samaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymään
kuuluvien kuntien on laadittava terveydenhuollon järjestämissuunnitelma,
joka perustuu alueen väestön terveysseurantatietoihin ja
palvelutarpeeseen.
Erityishuoltopiirit
• Kehitysvammaisten henkilöiden erityishuollon järjestämistä varten Suomi on
jaettu 16 erityishuoltopiiriin.
Erityisvastuualueet
• Erikoissairaanhoidosta vastaavien sairaanhoitopiirien on tehtävä yhteistyötä
erikoissairaanhoidon järjestämiseksi. Nämä yhteistyörakenteet muodostavat
erityisvastuualueet.
• Erikoissairaanhoidon yhteen sovittamiseksi erityisvastuualueen
sairaanhoitopiirien on tehtävä erikoissairaanhoidon järjestämissopimus.

Sairaanhoitopiirin tehtävät
Terveydenhuoltolain mukaan sairaanhoitopiirin tehtävänä on
• tuottaa väestön tarpeisiin perustuvia erikoissairaanhoidon palveluja siten, että perusterveydenhuolto
ja erikoissairaanhoito muodostavat toiminnallisen kokonaisuuden.
• vastata erikoissairaanhoidon järjestämisestä yhtenäisin lääketieteellisin ja hammaslääketieteellisin
perustein
• vastata terveyskeskusten laboratorio- ja kuvantamispalvelujen, lääkinnällisen kuntoutuksen sekä
muiden vastaavien erityispalvelujen kehittämisen ohjauksesta ja laadun valvonnasta.
• huolehtia tehtäväalueensa tutkimus-, kehittämis- ja koulutustoiminnasta sekä kunnallisen
terveydenhuollon tietojärjestelmien yhteensovittamisesta yhteistyössä terveyskeskusten kanssa.
• järjestää alueensa ensihoitopalvelu yhteistyössä päivystävien terveydenhuollon toimipisteiden kanssa
siten, että muodostuu alueellisesti toiminnallinen kokonaisuus.
• päättää yhteistyössä kuntien kanssa alueellisesta varautumisesta suuronnettomuuksiin ja
terveydenhuollon erityistilanteisiin ja laatia yhteistyössä alueensa kuntien kanssa terveydenhuollon
alueellinen valmiussuunnitelma.
Sairaanhoitopiirin kuntien tulee laatia valtuustokausittain terveydenhuollon järjestämissuunnitelma,
joka perustuu väestön palvelutarpeeseen. Suunnitelman toteutumista arvioidaan vuosittain ja sitä
tarkistetaan tarvittaessa. Sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon yksikkö, jossa on moniammatillista
terveysalan asiantuntemusta, tukee järjestämissuunnitelman laatimista.

*sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisena pidettäisiin myös sellaista osakeyhtiömuodossa toteutettua toimintaa, joka palvelee
yksinomaan sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja jonka toiminta on välttämätön edellytys varsinaisten sosiaali- ja terveyspalvelujen
tuottamiselle ja toteuttamiselle (erit. asiakas- ja potilastietojärjestelmäyhtiöt)

Omaisuuden saanto (40 §)
Kunnan ehdotus ja selvitys

➔Irtain omaisuus siirtyy lain nojalla ja
➔Selvitys omaisuudesta, vastuista ja kunnalta vuokrattavista tiloista
➔Ehdotus sopimuksista
➔selvitys + aluevaltuuston päätös vastaavat saantokirjaa.
Pakkokuntayhtymän selvitys
➔Irtain omaisuus siirtyy lain nojalla ja
➔Selvitys omaisuudesta, siirtyvät velat, muista sitoumuksista,

vastuista ja sopimuksista
➔selvitys vastaa saantokirja

