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Suuri

Asia: Lausuntopyyntö sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta
Terveydenhuoltolaki (1326/2010) ja asetus terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta (337/2011) edellyttävät,
että samaan sairaanhoitopiirin kuuluvien kuntien on laadittava terveydenhuollon järjestämissuunnitelma.
Lainsäädännöllisten reunaehtojen mukaisesti suunnitelman on perustuttava alueen väestön
terveysseurantatietoihin ja palvelutarpeeseen. Suunnitelmassa on sovittava kuntien yhteistyöstä, terveyden ja
hyvinvoinnin edistämistä koskevista tavoitteista ja vastuutahoista, terveydenhuollon palvelujen järjestämisestä,
tiettyjen erikseen määriteltyjen palvelujen, kuten päivystyksen järjestämisestä, sekä tarvittavasta yhteistyöstä
perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, sosiaalihuollon, lääkehuollon ja muiden toimijoiden kesken.
Suunnitelma on laadittava valtuustokausittain ja hyväksyttävä sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä. Kuntien ja
kuntayhtymän on yhdessä arvioitava suunnitelman toteutumista vuosittain sekä arvioitava suunnitelman
toteutumista vuosittain sekä tehtävä siihen tarvittaessa muutokset.
Kanta-Hämeessä on vuoden 2020 aikana päivitetty ja laajennettu lakisääteistä terveydenhuollon
järjestämissuunnitelmaa, joka kattaa nyt myös keskeisen yhteistyön sosiaalihuollon palvelujen osalta. KantaHämeen sairaanhoitopiiri pyytääkin nyt kunnilta ja kuntayhtymiltä lausuntoa sosiaali- ja terveydenhuollon
järjestämissuunnitelmasta. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelma päivitetään lausuntojen saavuttua,
jonka jälkeen sen käsittelee ja hyväksyy terveydenhuollon järjestämissuunnitelman osalta Kanta-Hämeen
sairaanhoitopiirin valtuusto. Sairaanhoitopiirin hyväksynnän jälkeen kunnat hyväksyvät järjestämissuunnitelman
sosiaalipalveluiden ja muiden järjestämisvastuullaan olevien palveluiden osalta. Lausuntoja pyydetään 13.11.2020
mennessä. Lausunnot pyydetään toimitettavaksi Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kirjaamoon kirjaamo@khshp.fi
Käsillä oleva Kanta-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelma on laadittu Kanta-Hämeen
sairaanhoitopiirin valtuustokauden 2017-2021 loppuvaiheessa tilanteessa, jossa Marinin hallitus on käynnistänyt
sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistuksen. Järjestämissuunnitelma on laadittu siten, että se sisältää sekä
pidemmän ajan päämääriä, että tavoitteita lähivuosille. Lähivuosien tavoitteille on asetettu yhteisiä mittareita.
Suunnitelman sisällöissä on lainsäädännöllisten vaatimusten lisäksi hyödynnetty kuntien lausuntoja liittyen syksyllä
2019 tehtyyn kuntayhtymäselvitykseen, syksyllä 2020 käynnistyvien valtionapuhankkeiden tavoiteasetantaa sekä
sitä laajaa aineistoa, jota on syntynyt yhteisesti Kanta-Hämeessä mm. sote-reformien esivalmisteluvaiheissa. Uuden
valtuustokauden käynnistyttyä suunnitelma päivitetään ja hyväksytään uudelleen. Sosiaali- ja terveydenhuollon
järjestämissuunnitelmaa on mahdollista muuttaa merkittävien järjestämisen muutosten kohdalla. Seurannasta ja
arvioinnista vastaavat kunnat ja sairaanhoitopiiri yhdessä. Tavoite on, että suunnitelman toteuttamisen arviointi on
palveluita kehittävä ja yhteistyötä edistävä prosessi.
Yhteyshenkilöt: Tiina Merivuori, perusterveydenhuollon yksikön ylilääkäri, KHSHP (tiina.merivuori@khshp.fi, p 040
6629033)
Niina Haake, projektipäällikkö, Hämeen liitto (niina.haake@hame.fi, p. 040 869 6436)
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Kuntajohtajat
Sosiaali- ja terveysjohtajat, perusturvajohtajat, yhtymäjohtajat
Tämä sähköposti saattaa sisältää luottamuksellista tai salassa pidettävää tietoa. Se on tarkoitettu ainoastaan vastaanottajalle. Jos tätä sähköpostia
ei ole tarkoitettu sinulle, sinulla ei ole oikeutta lukea, säilyttää, kopioida, edelleen lähettää tai muutoin käsitellä sitä. Väärään osoitteeseen tulleesta
viestistä olet vaitiolovelvollinen, etkä saa käyttää viestiä hyväksesi. Jos sait tämän viestin erehdyksessä, ilmoita siitä välittömästi lähettäjälle ja
poista kaikki kopiot viestistä.

2

