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LAUSUNTOPYYNTÖ PIRKANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMASTA
2020–2025
Terveydenhuoltolain 34 § edellyttää laatimaan valtuustokausittain alueellisen terveydenhuollon
järjestämissuunnitelman, jossa sovitaan samaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymään kuuluvien kuntien
välisestä ja kuntien ja sairaanhoitopiirin välisestä yhteistyöstä. Suunnitelma on hyväksyttävä
sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä. Suunnitelman hyväksymisen edellytyksenä on, että kuntayhtymään
kuuluvista jäsenkunnista vähintään kaksi kolmannesta sitä kannattaa, ja niiden asukasluku on vähintään
puolet kaikkien jäsenkuntien yhteenlasketusta asukasluvusta. Kuntien ja kuntayhtymän on yhdessä
arvioitava suunnitelman toteutumista vuosittain sekä tehtävä siihen tarvittaessa muutokset.
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueella on vuodesta 2006 alkaen laadittu terveydenhuollon
järjestämissuunnitelma. Suunnitelmassa on sovittu mm. kuntien yhteistyöstä, terveyden ja hyvinvoinnin
edistämistä koskevista tavoitteista ja vastuutahoista, terveydenhuollon palvelujen järjestämisestä sekä
tarvittavasta yhteistyöstä olennaisten toimijoiden kesken.
Viimeisin Pirkanmaan terveydenhuollon järjestämissuunnitelma laadittiin vuosille 2017–2019 ja
hyväksyttiin Pirkanmaan sairaanhoitopiirin valtuustossa 11.12.2017. Edellisen suunnitelman aikataulu
sovitettiin Sipilän hallituksen maakunta- ja sosiaali- ja terveydenhuollon (sote) -muutoksen aikatauluihin
järjestämisvastuun siirtymisestä. Uudistus ei kuitenkaan toteutunut hallituksen kaaduttua. Valmistelun
aikaisen alueellisen yhteistyön tuloksena syntyi toive sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisestä
järjestämissuunnitelmasta. Lait eivät velvoita kuntia laatimaan sosiaalipalveluista järjestämissuunnitelmaa.
Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman laatiminen yhdessä nähtiin kuitenkin tärkeänä ja
edesauttavan integraatiota ja palveluiden asiakaslähtöistä kehittämistä.
Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelma on strateginen palveluiden kehittämisen ja alueellisen
yhteistoiminnan asiakirja. Sen avulla voidaan myös edistää tuloksellisuutta palveluissa. Yhdistetyn
järjestämissuunnitelman laadinta hyväksyttiin Pirkanmaan kuntajohtajien kokouksessa 25.10.2019, ja se
päätettiin laatia vuosille 2020–2025. Suunnitelman laadinta on myös yhdistetty Pirkanmaalla
toteutettavaan kuntavetoisen sote-muutoksen sisältöihin ja suunnitelmiin sekä valtakunnallisiin tiedossa
oleviin kehityshankkeisiin, kuten tulevaisuuden sote-keskus -ohjelmaan, jonka rahoitushakuihin liittyvät
kehittämistoimenpiteet on otettu huomioon.
Järjestämissuunnitelman laadintaa on ohjattu Pirkanmaan järjestämisvastuussa olevien sosiaali- ja
terveyspalveluiden johtajien kokouksissa sekä Pirkanmaan terveydenhuollon järjestämissuunnitelman
seurantaryhmässä ja sosiaalialan kehittäjäryhmän kokouksissa. Järjestämissuunnitelmassa on kuvattu
väestön hyvinvoinnin tila ja sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristö Pirkanmaan sairaanhoitopiirin
alueella. Järjestämissuunnitelmassa on kuvattu myös kaikkia palveluita läpileikkaavat painopisteet, jotka
Pirkanmaan järjestämisvastuussa olevat sosiaali- ja terveyspalveluiden johtajat valitsivat joulukuussa 2019.
Palveluiden järjestäminen osuudessa esitellään alla näkyvät palvelukokonaisuudet:
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Perusterveydenhuollon ja suun terveydenhuollon palvelut
Erikoissairaanhoidon palvelut
Päivystys, kiireellinen hoito ja ensihoito
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Lasten, nuorten ja perheiden palvelut
Aikuisten psykososiaalisen tuen palvelut
Ikäihmisten palvelut
Vammaisten palvelut
Kuntoutus
Tukipalvelut
ICT ja tiedolla johtaminen
Kunkin palvelukokonaisuuden osalta on esitelty palveluiden nykytilanne, palveluihin kohdistuvat
mahdolliset valtakunnalliset hankkeet tai hallitusohjelman kehittämistarpeet. Näistä on johdettu
Pirkanmaalla toteutettavat ja suunnitelmaan kirjatut kehittämistoimenpiteet. Palvelukokonaisuuskohtaiset
toimenpiteet ja mittarit löytyvät kunkin tekstiosuuden lopusta. Toimenpiteet on luokiteltu painopisteiden
mukaisesti.
Pirkanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman luonnos päivitetään lausuntojen
saavuttua, jonka jälkeen sen käsittelee ja hyväksyy terveydenhuollon järjestämissuunnitelman osalta
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin valtuusto.
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri ja Pirkanmaan liitto pyytävät jakelussa mainittuja kuntia ja muita
tahoja antamaan lausuntonsa Pirkanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta.
Lausunto pyydetään toimittamaan 18.6.2020 mennessä Tampereen kaupungin kirjaamoon,
kirjaamo@tampere.fi.
Lisätietoja: projektipäällikkö kristiina.lumme@tampere.fi ja suunnittelupäällikkö mika.vuori@tampere.fi.
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LIITTEET Liite 1 Pirkanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2020–2025
JAKELU: Akaan kaupunki, Hämeenkyrön kunta, Ikaalisten kaupunki, Juupajoen kunta, Jämsän kaupunki,
Kangasalan kaupunki, Kihniön kunta, Kuhmoisten kunta, Lempäälän kunta, Mänttä-Vilppulan kaupunki,
Nokian kaupunki, Oriveden kaupunki, Parkanon kaupunki, Pirkkalan kunta, Pälkäneen kunta, Ruoveden
kunta, Sastamalan kaupunki, Tampereen kaupunki, Urjalan kunta, Valkeakosken kaupunki, Vesilahden
kunta, Virtain kaupunki, Ylöjärven kaupunki, Artteli ry, Järjestö 2.0 Pirkanmaa, SOSTE Suomen sosiaali ja
terveys ry, Pirkanmaan yrittäjät ry, Hämeen Liikunta ja Urheilu ry, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto,
Pikassos Oy, Pirkanmaan liitto, Tampereen ammattikorkeakoulu, Tampereen yliopisto, Terveyden ja
hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitoksen Tampereen aluetoimipiste

