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KESKI-SUOMEN LIITON LAUSUNTO JOUTSAN KUNNAN ESITYKSESTÄ SOTE-KESKUKSEN RAKENTAMISESTA 
JOUTSAN KUNTAAN 
 

Joutsan kunnanhallitus on pyytänyt Keski-Suomen maakuntahallituksen lausuntoa Joutsan 
sote-keskuksen rakentamisesta ja sote-keskukseen suunnitelluista palveluista. 
 
Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuu siirtyy maakunnalle 1.1.20120. Maakunta 
vastaa laissa säädettyjen oikeuksien toteutumisesta ja palvelukokonaisuuksien yhteensovit-
tamisesta sekä järjestettävistä palveluista.  
 
Keski-Suomessa on määritelty alustavat palveluiden järjestämistä koskevat linjaukset 
15.1.2018 julkaistussa järjestämissuunnitelmaluonnoksessa. Luonnoksessa määritellään pal-
veluverkon muodostumista ohjaavat palveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta koskevat 
määräajat sekä asetetaan niitä koskevat kilometri- ja matka-aikoihin perustuvat vähimmäis-
tasot. Vähimmäistasot määritellään aikaisemmin käytössä olleista toimitiloista ja kunta- ja 
seutukuntarajoista riippumatta. Määrittelyt perustuvat asiakkaiden palvelutarpeisiin, alueel-
lisiin asukas- ja asiakastiheyksiin sekä asukkaiden luontaiseen työssäkäyntiin, asiointiin ja 
muuhun päivittäiseen tai viikoittaiseen liikkumiseen perustuviin toiminnallisiin alueisiin  
 
Maakunnan omat tuotanto-organisaatiot ja maakunnan hyväksymät muut palveluntuottajat 
päättävät omista toimipaikoistaan järjestäjän määrittelemien linjausten sekä asiakkaiden te-
kemien valintojen pohjalta.  
 
Järjestämissuunnitelmaluonnoksen mukaan  

• Tavanomaisimmat vastaanottoluonteiset palvelut järjestetään kuntakeskuksissa niin, 
että ovat valtaosalle kansalaisista saavutettavissa enimmillään noin puolen tunnin 
päässä kotoa 

• Laajemmat vastaanottoluontoiset palvelut seutukuntakeskuksissa niin, että ne ovat 
valtaosalle kansalaisista saavutettavissa enimmillään noin tunnin matkan päässä ko-
toa 

• Vastaanottopalvelut, jotka edellyttävät sairaala- tai muuta erikoisympäristöä ja -
osaamista tai normaalia virka-aikaa pitempiä aukioloaikoja, on saatavilla vähintään 
yhdestä toimipaikasta maakunnan alueella. 

• Kuntoutus ja lyhytaikainen osastohoito on saatavilla niin, että ne ovat valtaosalle 
kansalaisista saavutettavissa enimmillään noin tunnin matkan päässä kotoa ja sairaa-
lan vuodeosastohoito on saatavilla vähintään yhdestä toimipaikasta maakunnan alu-
eella 

• Ikäihmisten asumispalveluja on saatavissa niin, että ne ovat valtaosalla asiakkaista 
enimmillään noin puolen tunnin päässä heidän tutuista arkiympäristöistään 
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• Ikäihmisille järjestetään pitkäaikaista laitoshoitoa vain, jos se on henkilön terveyden 
tai turvallisuuden kannalta perusteltua, taikka siihen on muu painava peruste. Pitkä-
aikaislaitoshoitoa tarjotaan maakunnan alueella vain muutamissa toimipaikoissa   

 
Maakuntahallitus toteaa Joutsan kunnalle lausuntonaan seuraavaa: 

 
Maakuntahallitus pitää tärkeänä, että maakunnan tulevalla tuotanto-organisaatiolla on saa-
tavilla sen kilpailukykyä vahvistavia, toimintaan soveltuvia ja helposti erilaisiin käyttötarkoi-
tuksiin muunneltavia toimitiloja. Joutsan kunnan sote-keskuksen rakentamissuunnitelmat 
vastaavat pitkälti maakunnan palveluiden järjestämistä koskevia alustavia suunnitelmia. 
 
 Sote-keskuksen suunnittelussa on kuitenkin syytä huomioida erityisesti seuraavia asioita 

• Maakunnan oman palvelutuotannon osalta ei ole vielä tehty toimipaikkaverkostoa 
koskevia linjauksia 

• Suoran valinnan palveluiden sisältö sekä sote-keskuksissa tarjottavat liikelaitoksen 
palvelut ja näitä koskevat saavutettavuusmäärittelyt tulevat vielä tarkentumaan jär-
jestämistehtävien valmistelun edetessä 

• Järjestämissuunnitelmaluonnokseen sisältyvät kuntoutusta ja lyhytaikaisen osasto-
hoidon järjestämistä sekä ikäihmisten laitoshoitoa koskevat linjaukset 

• Asiakkaiden valinnanvapauden mahdolliset vaikutukset sote-keskuksen tilatarpeisiin 
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