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• Kuntayhtymän organisoituminen
• Vakanssien perustaminen

• Kotihoidon tukipalvelujen yhtenäiset 
kriteerit 

• VPL- ja SHL-kuljetuspalveluiden 
kilpailutuspäätös

• Omais- ja perhehoidon maksuluokat 
ja hoitopalkkiot

• Virtuaalikotihoito
• Valtuustoaloite: ilmainen ehkäisy

AIKATAULUN RUNKOA JA PÄÄTÖKSENTEKOA
SYKSY 2018

Projektisuunnitelma
palvelullupaustyöskentelyyn

• MATALA-mallin käyttöönotto
• alueellisesti yhtenäiset palvelutarpeen 

arvioinnin ja palveluohjauksen kriteerit ja 
toimintamallit

• Kuntotuksen kärkihankkeet 

• Talousarvio 2019
• Hallintosäännön päivitys



KUNTAYHTYMÄN ORGANISAATIO – (LUONNOS 11.9 PÄÄTÖKSENTEOSSA)
Yhtymävaltuusto

Yhtymähallitus

SOTE-
jaosto

Kotona
asumista 
tukevat 
palvelut

Palvelujohtaja
Ikäihmisten ja vammaisten palvelut

Palvelujohtaja
Aikuisten mielenterveys, päihde- ja sosiaalipalvelut sekä 

lasten, nuorten ja perheiden palvelut

Lasten, nuorten ja perheiden palvelutIkäihmisten palvelut Vammaisten palvelut Aikuisten mielenterveys, päihde-
ja sosiaalipalvelut

Perhekeskus
palvelut

Vammaisten 
palvelut

Aikuisten 
sosiaalipalvelut

ja työhön 
kuntoutus

Keskitetyt 
palvelut 

(mm. ESH)

Terveyspalvelut ja sairaanhoito

Yhtymän johto
Strateginen kehittäminen ja tukipalvelut 

mm. ICT, talous, henkilöstö, hankinta, 
viestintä, hallinto- ja tukipalvelut, integraatio ja 
kehittäminen, valinnanvapaus, palveluohjaus

Läpileikkaavat palvelut: Palveluohjaus, kuntoutus, terveyden edistäminen, digipalvelut

Kunnilta hankittavat tukipalvelut (mm. kiinteistöpalvelut)

Kuntayhtymän johtaja

Kuntayhtymän johtaja
Terveyspalvelut ja sairaanhoito

Tarkastuslautakunta

Ympärivuoro
kautiset 
palvelut

Kehitysvam
maisten 
palvelut

Ympärivuorokau
tiset ja kotona 

asumista 
tukevat 

lääketieteelliset 
palvelut

Avopalvelut
Päihde- ja 

mielenterveys
palvelut

Lastensuojelun 
avohuollon 

palvelut

Lastensuojelun 
sijaishuollon 

palvelut



HENKILÖSTÖN SIIRRON PERIAATTEET – ESIMERKKI ASIAKIRJAN 
SISÄLLÖSTÄ

1. PERUSTE
1.1  Siirtyvän henkilöstön asema 
1.1.1  Henkilöstön siirron periaatteet 
1.1.2  Henkilöstön siirron ajankohta 

2 VAIKUTUKSET 
2.1  Vakinaisen henkilöstön asema 
2.2  Määräaikaisen henkilöstön asema 
2.3  Palvelussuhdeturva 
2.4  Sovellettavat työehtosopimukset 
2.5  Työtodistus 
2.6  Työtehtävät 
2.7  Palkka 
2.8  Työaika 
2.9  Työskentelypaikka/työolosuhteet
2.10  Työvälineet 
2.11  Perehdyttäminen ja täydennyskoulutus 
2.12  Vuosiloma, lomaraha ja työajan tasoittumisvapaat sekä muut vapaat 
2.13  Muut virka- ja työvapaat 
2.14  Henkilöstöetuudet 
2.15  Työterveyshuolto 
2.16  Eläkejärjestelmä 

3 YHTEISTOIMINTAMENETTELY
3.1  YT-menettely 

3.2   Yhteistoimintaorganisaatio 
3.3  Muutosprosessin hallinta 
3.4 Henkilöstön asemaan liittyvät periaatteet liikkeenluovutuksessa - päätöksenteossa



MUUTOSVIESTINTÄ - SYKSY 2018

▪ Sisäinen viestintä
▪ Palveluryhmien muutoksen 

johtamisen tuki
▪ Henkilöstöinfot, videot
▪ A&Q, UKK
▪ Verkkoviestintä
▪ Blogi, uutiskirjeet
▪ Artikkelit henkilöstölehdissä
▪ Henkilön minimessut joka kunnassa
▪ Esimiesvalmennus, -työpajat
▪ Skype-kahvit kuntien esimiehille
▪ Esimiehen tietopaketti
▪ Fiilis-tutka henkilöstölle 2xsyksy, 2x 

kevät
▪ Kunnan oma sisäinen viestintä

▪ Ulkoinen viestintä
▪ Verkkoviestintä, blogi
▪ Sosiaalinen media, videot
▪ Palautekanavat
▪ Kunnan paikallisjulkaisut
▪ Uutiskirjeet
▪ Paikallislehtiyhteistyö
▪ Monikanavainen markkinointi-

kampanja
▪ Julkinen tiedote x 2
▪ Mediatiedotteet
▪ Asukastilaisuudet joka kunnassa
▪ Chat-tapahtuma x 3
▪ Maakuntayhteistyö
▪ Mediakahvit x 3
▪ Kunnan oma ulkoinen viestintä
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TALOUSHALLINNON  PÄÄTÖKSENTEON  SYKSY 2018

yhtymähallituksen 
ta 2019 esitys ja 

valtuuston päätös

kuntien sote ta
2019 valmis

ulkopuolinen 
auditointi

kuntien ta 2019 
konversiot

tietopakettien määrittelytyö kunnittain 
kuntalaskutusta varten

kuntalaskutuksen 
koelaskenta 

K-U soten ta-valmistelu

riskienhallintapolitiikka ja sisäinen valvonta, asiakasmaksut 2019, kuntalaskutuksen 
perusteet,laskutus- ja perintäohje, tilapäislainavaltuudet, poistosuunitelma, 

palveluhinnasto ulkokunta- ja vakuutusyhtiölaskutukseen, pankkitili-ja käteiskassa-asiat 
jne.



ALIJÄÄMÄN KATTAMINEN

▪ Perussopimus 23 §: ”Jäsenkunnat vastaavat alijäämän 
kattamisesta perussopimuksen 19 §:n mukaisesti”

▪ Perussopimus 19 §: ”Jäsenkuntien vastuu kuntayhtymän 
veloista ja velvoitteista määräytyy peruspääoman 
jäsenkuntaosuuksien suhteessa. Sama koskee kuntayhtymän 
menoja, joita ei muutoin saada katetuiksi”

▪ Peruspääoma jakautuu kuntien asukasluvun mukaisessa 
suhteessa. Asukasluvun perusteena käytetään edeltävän 
vuoden lopun asukaslukua.



VALINNANVAPAUS

. 



VALINNANVAPAUSKOKEILUJEN JATKORAHOITUS

▪ Reformiministerityöryhmän 16.8.2018 linjauksen mukaan käynnissä 
olevat palvelusetelikokeilut voivat jatkua vuonna 2019 

▪ Vuoden 2019 jatkorahoitus (valtionavustus) on enintään 10,5 milj. 
euroa. Tämä rahoitus on käyttämättä jääneestä ja jäävästä 
kokeilujen rahoituksesta. 

▪ Päätösten valmistelu syyskuun aikana, kokeilukohtaiset päätökset 
ministeri Saarikolta syyskuun loppuun mennessä (tavoite)

▪ Linjaus turvaa osaltaan sujuvan jatkumon palvelusetelikokeiluista 
alueellisiksi valinnanvapauspiloteiksi vuoden 2019 aikana

▪ Muutoshakemus jätetty 7.9.2018, kokonaisbudjetti 6.4 milj. euroa, 
omavastuu työpanoksena 20 %



VASTAANOTTOPALVELUITTEN VALINNAT 
10.9.2018

Alue/kunta Väestö
(2016)

Tehtyjä
valintoja % Tehtyjä 1.

valintoja %

Hyvinkää 46 732 3329 7,12 % 3231 6,91%

Järvenpää 40 957 2616 6,39% 2558 6,25%

Mustijoki 26 063 1084 4,16 % 1039 3,99 %

Nurmijärvi 42 237 422 1,00 % 413 0,98 %

Tuusula 38 650 1278 3,31 % 1246 3,22 %

Yhteensä 194 639 8729 4,48 % 8487 4,36 %



SUUN TERVEYDENHUOLTO
▪ Valintoja tehty 7.9 mennessä 1255

▪ Hoitojakso aloitettu 625 henkilöllä (49,8 %)



KOTIAPU –KOKEILUN TILANNE 10.9

▪ Kotiapu –kokeilun kautta on sovittu/järjestetty palveluja yhteensä 50 
kotihoidon/omaishoidon asiakkaalle 





KIITOS!
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