Enheten för social- och hälsovård

Total utläggning av social- och hälsovård – läget i februari 2020, befolkningsuppgifter
31.12.2018
Med utläggning av social- och hälsovård avses här att en kommun eller samkommun beslutar att tjänster
som kommunen eller samkommunen tidigare tillhandahållit i egen regi ska upphandlas av en privat aktör
eller en aktör i tredje sektorn. Hos kommunen kvarstår ändå alltid organiseringsansvaret och
beslutsfattandet i situationer där offentlig makt utövas, till exempel beslut om beviljande av service eller
förmån eller vård mot personens vilja. Kommunen kan således inte lägga ut alla sina social- och
hälsovårdstjänster, trots att man i offentligheten ofta talar om ”total utläggning av tjänster”. De avtal
som kommunerna ingått med privata serviceproducenter varierar i fråga om avtalens omfattning.

Pihlajalinna – samföretag med en kommun eller samkommun

Mänttä-Vilppula (9 983 inv.) från 1.7.2016 10 + 5 års option
Juupajoki (1 884 inv.) 1.9.2014–31.12.2017 – och enligt ovannämnda avtal 2025 (2030)
Parkano (6 469 inv.) 1.1.2015–31.12.2024
Kihniö (1 910 inv.) 1.5.2015–30.4.2025 + 5 års option
Jämsä (20 607 inv.) 1.9.2015–31.8.2025
Jämsä stad och Kuhmois kommun bildar ett samarbetsområde, där Jämsä stad organiserar socialoch hälsovårdstjänster för befolkningen i området. Utläggningen omfattar hela primärvården och
äldreomsorgen samt den specialiserade sjukvården (inkl. operationsverksamheten) vid sjukhuset i
Jokilaakso, som ägs av kommunen.
Samkommunen Kuusiokuntien sosiaali- ja terveyskuntayhtymä KuusSote (1.1.2016–31.12.2025 + 5 års option)
Samkommunens medlemskommuner: Alavo (11 544 inv.), Kuortane (3 572 inv.), Etseri (5 703 inv.) och
Soini (2 085 inv.), som har anslutit sig som medlemskommun till samkommunen 1.1.2017. Avtalet
upphör 31.12.2026 och i det ingår en option på 5 år.
Kristinestad (6 596 inv.) Avtal 18.12.2019, enligt planerna inleds serviceproduktionen 1.1.2021, avtalets längd 15
(20) år.
Till de tjänster som läggs ut hör läkarmottagningen, tandvården, rehabiliteringsavdelningen, rådgivningen,
fysioterapin, individ- och familjeomsorgen, den psykosociala enheten samt laboratorie- och röntgentjänsterna.
Utläggningen gäller cirka 28 procent av de social- och hälsovårdstjänster som staden har organiseringsansvaret
för.
Hattula (9 475 inv.) nytt avtal om utläggning av hälsocentralens verksamheter 1.1.2019–31.3.2021 + 3 års
option.

(Attendo)
Efter fusionen mellan Attendo och Terveystalo i december 2018 fortsätter Attendo som underleverantör av
omsorgstjänster för Terveystalo inom den totala utläggningen, om kommunerna i fråga har köpt tjänsterna av
Attendo Oy. Omsorgstjänsterna som producerats av Attendo Kuntaturva Oy övergår inklusive personal till
Terveystalo.
Puolanka (2 597 inv.) 1.1.2013–31.12.2018. Avtalet med Attendo har setts över 6/2016 och det förlängs till
31.12.2019. Avtalet förlängdes i ett läge där landskapsreformen var på väg och en total utläggning genom en
ny konkurrensutsättning till en del var begränsad genom lagstiftning. I detta läge utfördes en
tilläggsupphandling som gäller hälsovårdstjänsterna till och med februari 2021 och tandvården till och med
februari 2022. Dessutom fortsätter avtalet om laboratorie- och röntgentjänster att gälla oförändrat till
utgången av 2022.
Rääkkylä (2 181 inv.) 1.1.2013–31.12.2020. Kommunen har anslutit sig som medlemskommun i samkommunen
för social- och hälsovård i Norra Karelen från 1.1.2017 och avtalet har överförts till Siun sote.
Pyttis (5 187 inv.) 1.1.2015–31.12.2024 – anslöt sig som medlemskommun i Kymmenedalens samkommun för
social- och hälsovårdstjänster (Kymsote) och avtalet övergick till samkommunen 1.1.2019.
Kärsämäki (2 613 inv.) 1.7.2015–30.6.2022 + 5 års option
Sysmä (3 753 inv.) 1.1.2017–31.12.2025 + 5 års option
Sulkava (2 530 inv.) från 1.1.2017 6 + 4 år

Terveystalo

Rantasalmi (3 514 inv.) 1.1.2015–31.12.2020
Kinnula (1 615 inv.) från 1.10.2017. Avtalsperioden är 15 år. Avtalet kan sägas upp efter 10 år, då avtalet har
varit i kraft 8 år.
Lumijoki (2 052 inv.) från 1.1.2018, 5 år. Terveystalo Oy och ODL Hoivapalvelut Oy.
Avtalet mellan Lumijoki och Terveystalo skulle ursprungligen gälla till och med november 2022, men
det sades upp 30.8.2019. Trots att avtalet sagts upp tillhandahåller Terveystalo social- och
hälsovårdstjänster i Lumijoki i åtminstone ett halvår. Lumijoki fortsätter förhandlingarna om
tillhandahållandet av tjänster med Terveystalo. (Läget 10.2.2020)
Tervola (3 062) 1.10.2018–31.12.2028, gäller en andel på högst 30 % av kommunens social- och
hälsovårdstjänster.

Coronaria

Posio (3 237 inv.) från 1.6.2016, 12 år

Mehiläinen

Siikalatva (5 301 inv.) 1.1.2017–31.12 2026
Meri-Lappi från 06/2018, 15 år
Primärvården i Keminmaa (8 147 inv.), Kemi (21 021 inv.), Torneå (21 875 inv.) och Simo (3 045 inv.) och
en del av Länsi-Pohja centralsjukhus tjänster produceras av samföretaget Mehiläinen Länsi-Pohja Oy
(Mehiläinen samt Kemi, Torneå, Keminmaa och Simo kommuner).

