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Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman mukaan alueelliset erityispiirteet otetaan huomioon mahdollisuuksien mukaan sosiaali- ja
terveydenhuollon uudistuksessa ja palvelujen järjestämisessä, ja hallitus selvittää Uudenmaan, pääkaupunkiseudun tai Helsingin alueen
erillisratkaisun yhteistyössä alueen kaupunkien ja kuntien kanssa
vuoden 2019 loppuun mennessä. Erillisratkaisua selvitettiin syksyn
2019 ajan. Selvitystä varten perustettiin perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun vetämä ohjausryhmä, johon kutsuttiin edustajia
myös Uudenmaan kaupungeista ja kunnista sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiristä (HUS).
Selvityksellä oli myös seurantaryhmä, jossa oli edustus kaikista Uudenmaan kunnista. Sosiaali- ja terveysministeriö nimesi erillisselvityksen selvityshenkilöksi kaupunkineuvos Kari Nenosen. Selvityksen
reunaehtoina ovat olleet koko maalle asetetut yhteiset soteuudistuksen tavoitteet ja erillisratkaisun rahoituksen reunaehtona on
ollut, että se perustuisi valtakunnalliseen perusratkaisuun. Selvitystyössä oli erillinen työryhmä, joka selvitti HUS:n asemaa ja erikoissairaanhoidon järjestämistä.
Loppuraportissa esitetty erillisratkaisu sisältää ehdotuksen Uudenmaan aluejaosta neljään itsehallintoalueeseen ja Helsingin kaupunkiin, jolle annettaisiin samat tehtävät kuin itsehallintoalueille. Erikoissairaanhoidon järjestämisvastuu olisi ensisijaisesti edellä mainituilla
alueilla ja toissijaisesti laissa säädetyissä ja järjestämissopimuksessa sovituissa tehtävissä koko Uudenmaan alueella HUS:lla.
Pelastustoimialueiden jako noudattaisi lähtökohtaisesti itsehallintoalueiden aluejakoa. Nykyinen Keski-Uudenmaan pelastusalue muodostaisi tässä poikkeuksen, koska se jakautuisi kahtia VantaaKeravaan ja muuhun Keski-Uusimaahan. Loppuraportissa kuitenkin
todetaan, että itsehallinnollisten alueiden päätöksellä nämä alueet
voisivat hoitaa pelastustoimen palvelut yhteistyössä.
Erillisratkaisuehdotus ei sisällä itsehallintoalueen toiminnallista tai taloudellista mallia, vaan käytännössä loppuraportti sisältää vain ehdotuksen Uudenmaan itsehallintoalueiden aluejaosta. Sosiaali- ja terveysministeriö on lähettänyt lausuntopyynnön Uusimaa-PKSHelsinki sote-erillisselvityksen loppuraportista. Lausunnot on pyydetty toimittamaan 26.2.2020 mennessä ensisijaisesti Lausuntopalvelu.fi -järjestelmän kautta ja vaihtoehtoisesti ministeriön kirjaamon
kautta. Lausuntopalvelussa olevat valmiit lausunnonantajille esitetyt
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kysymykset yksinkertaistavat tilannetta liikaa ja ohjaavat lausunnonantajan näkökulmaa. Kyseessä on erittäin merkittävä hallinnonuudistus ja tämän vuoksi Keravan kaupungin lausunnossa otetaan erillisratkaisuun kantaa vapaammin ilman ministeriön esittämiä kysymyksiä.
Liitteenä nro 59 ovat:
- STM:n lausuntopyyntö 13.1.2020
- Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen kannanotto 29.1.2020
- Uusimaa-PKS-Helsinki sote-erillisselvityksen loppuraportti
- Keravan kaupungin lausunto Uusimaa-PKS-Helsinki soteerillisselvityksen loppuraportista.
Ehdotus:

Kaupunginhallitus hyväksyy liitteen mukaisen lausunnon
sosiaali- ja terveysministeriölle Uusimaa-PKS-Helsinki
sote-erillisselvityksen loppuraportista.
Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta heti kokouksessa.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.
Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta heti kokouksessa.

Toimialajohtaja Erja Wiili-Peltola selosti asiaa kokouksessa.
Lisätietoja antaa:
toimialajohtaja Erja Wiili-Peltola, p. 040 318 2270
kaupunginjohtaja Kirsi Rontu, p. 040 318 2888
Päätöksen täytäntöönpano
Ote:
Sosiaali- ja terveysministeriö

Otteen oikeaksi todistaa
Keravalla 26.2.2020

Tommy Koukka, arkistopäällikkö

