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käsiteltävä tässä kokouksessa

7
Ehdotus HYKS-alueen kuntien terveydenhuollon 
järjestämissuunnitelmaksi vuosille 2013-2016
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Päätösehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättänee omalta osaltaan hyväksyä 
ehdotuksen HYKS-sairaanhoitoalueen järjestämissuunnitelmaksi 
vuosille 2013 – 2016 (liite 1).

Esittelijä

Terveydenhuoltolain 34 §:n mukaan samaan sairaanhoitopiiriin 
kuuluvien kuntien on laadittava yhteinen terveydenhuollon 
järjestämissuunnitelma, joka perustuu alueen väestön 
terveysseurantatietoihin ja palvelutarpeeseen. Suunnitelmasta on 
neuvoteltava sairaanhoitopiirin kuntayhtymän kanssa. 

Terveydenhuoltolain 34 §:n nojalla annetussa asetuksessa säädetään 
järjestämissuunnitelmassa käsiteltävistä asioista. Suunnitelmassa on 
sovittava kuntien yhteistyöstä, terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä 
koskevista tavoitteista ja vastuutahoista, terveydenhuollon palveluiden 
järjestämisestä, päivystys-, kuvantamis- ja lääkinnällisen kuntoutuksen 
palveluista sekä tarvittavasta yhteistyöstä perusterveydenhuollon, 
erikoissairaanhoidon, sosiaalihuollon, lasten päivähoidon, lääkehuollon 
ja muiden toimijoiden kesken. Valmisteilla olevaa sosiaali- ja 
terveydenhuollon rakenteita ja järjestämistä koskevaa 
lainsäädäntöuudistusta ei ole otettu huomioon tässä 
järjestämissuunnitelmassa.

Järjestämissuunnitelma on laadittava valtuustokausittain ja 
hyväksyttävä sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä.  Helsingin ja 
Uudenmaan sairaanhoitopiirissä (HUS) järjestämissuunnitelma on 
sovittu laadittavaksi sairaanhoitoalueittain ja aluekohtaisista 
suunnitelmista kootaan sairaanhoitopiiritason yhteenveto HUS:n 
valtuustossa hyväksyttäväksi. Suunnitelman toteutumista seurataan ja 
sitä päivitetään tarvittaessa vuosittain.

HYKS-alueen kuntien (Helsinki, Espoo, Vantaa, Kerava, Kirkkonummi 
ja Kauniainen) järjestämissuunnitelma on valmisteltu yhteistyössä ko. 
kuntien ja HYKS:n kanssa sosiaali- ja terveysjohtajien (ao. 
apulaiskaupunginjohtajat tai toimialajohtajat) kokouksen (PKS-
SOSTER) asettamassa työryhmässä. Työryhmän puheenjohtajana 
toimi Helsingin sosiaali- ja terveysviraston hallintopäällikkö ja sihteerinä 
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Helsingin sosiaali- ja terveysviraston hallintoylilääkäri. Kukin kunta oli 
nimennyt työryhmään edustajakseen johtavan ylilääkärin tai 
terveydenhuollon vastaavan johtajan. HUS:n edustajana ryhmässä oli 
HUS:n perusterveydenhuollon yksikön johtaja. Asetuksen mukaan 
sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon yksikön tehtäviin kuuluu mm. 
järjestämissuunnitelman laadinnan koordinointi sairaanhoitopiiritasolla.

PKS-SOSTER hyväksyi kokouksessaan 31.5.2013 osaltaan 
järjestämissuunnitelman ja se viedään kunkin kunnan päätöksenteossa 
hyväksyttäväksi. Liitteenä oleva järjestämissuunnitelmaehdotus tulee 
hyväksyä samansisältöisenä kaikissa HYKS-alueen kunnissa.

HUS on pyytänyt kuntia toimittamaan esityksensä terveydenhuollon 
järjestämissuunnitelmaksi 30.9.2013 mennessä sähköpostitse HUS:n 
keskuskirjaamoon (hus.keskuskirjaamo@hus.fi) osoitettuna HUS:n 
hallitukselle.

HUS:n käsittelyaikataulun vuoksi asia tulisi käsitellä sosiaali- ja 
terveyslautakunnassa niin, että suunnitelma on vietävissä 
kaupunginhallituksen käsiteltäväksi viimeistään 16.9.2013.
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