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Organiseringen av primärvården och socialtjänsterna – ändringar 2017 

Samkommunen för social-, hälso- och sjukvård i Södra Savolax, Essote, inledde sin verksamhet i 

Hirvensalmi, Juva, Kangasniemi, Mäntyharju, Pertunmaa, Puumala och S:t Michel. Samarbetsområdet för 

social- och hälsovårdstjänster enligt modellen med ansvarig kommun i S:t Michelregionen upplöstes. Juva, 

som tidigare ansvarade för social- och hälsovårdstjänsterna själv, gick med i samkommunen. 

Östra Savolax sjukvårdsdistrikt/Sosteri svarar för socialtjänsterna och primärvården i Nyslott och Enonkoski. 

Sulkava svarar själv för social- och hälsovårdstjänsterna. 

Samarbetsområdet enligt modellen med ansvarig kommun för Janakkala och Hattula upplöstes. Båda 

kommunerna ansvarar för social- och hälsovårdstjänsterna själva. 

Samarbetsområdet enligt modellen med ansvarig kommun i Jyväskyläregionen fortsätter i Jyväskylä, 

Hankasalmi och Uurainen. Muurame svarar själv för social- och hälsovårdstjänsterna. 

Inom samarbetsområdet Järvi-Pohjanmaa fortsätter Alajärvi och Vimpeli. Soini svarar själv för 

socialtjänsterna och primärvården.  

Samkommunen för social- och hälsovård i Mellersta Österbotten, Soite, inledde sin verksamhet i 

medlemskommunerna Halsua, Kannus, Karleby, Kaustby, Kronoby, Lestijärvi, Perho, Toholampi och Vetil. 

Mellersta Österbottens samkommun för specialsjukvård och grundservice Kiuru/affärsverket för social- och 

hälsovård Jyta avslutade verksamheten. Samarbetsområdet för Karleby och Kronoby avslutade 

verksamheten. 

Inom Mellersta Satakunta samkommun för hälso- och sjukvård slogs Luvia kommun ihop med Euraåminne. 

Medlemskommunerna är Euraåminne, Harjavalta, Kumo och Nakkila. 

Samkommunen för social-, hälso- och sjukvård i Norra Karelen, Siun sote, inledde sin verksamhet i Joensuu, 

Kitee, Lieksa, Nurmes, Outokumpu, Kontiolahti, Ilomantsi, Juuka, Liperi, Polvijärvi, Rääkkylä, Tohmajärvi, 

Valtimo ja Heinävesi. Samkommunen NuVa för Nurmes och Valtimo upplöstes. Samarbetsområdet enligt 

modellen med ansvarig kommun för Joensuu, Kontiolahti och Outokumpu upplöstes. Heinävesi som 

tidigare ansvarat för social- och hälsovårdstjänsterna själv, gick med i samkommunen. 

Inom Norra Savolax sjukvårdsdistrikt, på området för affärsverket Kysteri för primärvård och 

institutionsvård för äldre, slogs Juankoski kommun samman med Kuopio stad. Medlemskommunerna är 

Kaavi, Keitele, Leppävirta, Pielavesi, Rautavaara, Tervo och Vesanto. 

Päijänne-Tavastlands samkommun för välfärd ansvarar för socialtjänsterna och primärvården i följande 

kommuner: Asikkala, Hartola, Hollola, Iitti, Kärkölä, Lahtis, Mörskom, Orimattila, Padasjoki och Pukkila. 

Inom Lahtis stad och Päijänne-Tavastlands västra grundtrygghetsdistrikt (Asikkala, Hollola, Kärkölä, 

Padasjoki) överfördes socialtjänsterna och primärvården till Päijänne-Tavastlands samkommun för välfärd. 

Sysmä svarar själv för social- och hälsovårdstjänsterna. 

Inom social- och hälsovårdsdistriktet Helmi fortsätter medlemskommunerna Haapavesi och Pyhäntä. 

Siikalatva svarar själv för socialtjänsterna och primärvården. 

 


