
       
 

 
Sosiaali- ja terveydenhuollon ns. kokonaisulkoistukset  
Kuntaliitto, tilanne huhtikuu 2019. Väestötiedot 31.12.2018 

Sote-palvelujen ulkoistuksella tarkoitetaan tässä sitä, että kunta tai kuntayhtymä päättää siirtää itse 

tuottamiaan palveluja yksityisen tai kolmannen sektorin toimijan tuotettavaksi. Kunnalla säilyy kuitenkin 

aina järjestämisvastuu ja päätöksenteko tilanteissa, joihin liittyy julkisen vallan käyttöä, esimerkiksi pää-

tösten tekemistä palvelun tai etuuden myöntämisestä tai tahdonvastaisesta hoidosta. Kunta ei näin ollen 

voi ulkoistaa kaikkia sosiaali- ja terveyspalveluitaan, vaikka julkisuudessa usein puhutaankin ”kokonaisul-

koistuksista”.  Kuntien tekemät sopimukset yksityisten palveluntuottajien kanssa ovat kattavuudeltaan 

erilaisia.  

Pihlajalinna - yhteisyritys kunnan tai kuntayhtymän kanssa  

 
Mänttä-Vilppula (9 983 as.) 1.7.2016 alkaen 10 +5 vuoden optio  

 

Juupajoki (1 884 as.)  (1.9.2014 - 31.12.2017- ja yllä olevan sopimuksen mukaisesti 2025 (2030) 
 

Parkano (6 469 as.) (1.1.2015 - 31.12.2024) 
  

Kihniö (1 910) (1.5.2015 - 30.4.2025 + 5 vuoden optio) 
 
Jämsä (20 607 as.) (1.9.2015 - 31.8.2025) 

Jämsän kaupunki ja Kuhmoisten kunta muodostavat yhteistoiminta-alueen, jossa Jämsän kaupunki jär-
jestää alueen väestön tarvitsemat sosiaali- ja terveyspalvelut. Kuhmoinen kuuluu jäsenenä Pirkanmaan 
sairaanhoitopiiriin, joka tuottaa vaativan erikoissairaanhoidon palvelut.   

 
Kuusiokuntien sosiaali- ja terveyskuntayhtymä KuusSote (1.1.2016 - 31.12.2025 + 5 vuoden op-
tio)  

Kuntayhtymän jäsenkunnat: Alavus (11 544 as.), Kuortane (3 572 as.), Ähtäri (5 703 as.) 
ja Soini (2 085 as.), joka on liittynyt kuntayhtymän jäsenkunnaksi 1.1.2017. Sen osalta 
sopimus päättyy 31.12.2026 ja sisältää 5 vuoden option 

 
(Hattula (9 475 as.) uusi sopimus terveysaseman toimintojen  ulkoistamisesta 1.1.2019 - 31.3. 2021, + 

3 vuoden optio) 

 
 

(Attendo)  
Joulukuussa 2018 tapahtuneen Attendon ja Terveystalon fuusioitumisen jälkeen Attendo 
jatkaa kokonaisulkoistuksissa Terveystalon alihankkijana hoivapalveluiden tuottajana, mi-
käli palveluja on kuntaturvakunnissa ostettu Attendo Oy:ltä. Attendo Kuntaturva Oy:n 

tuottamat hoivapalvelut henkilöstöineen siirtyvät Terveystalolle. 
 
Puolanka (2 597 as.) (1.1.2013 - 31.12.2018. Sopimusta Attendon kanssa tarkistettu 6/2016 ja se jat-
kuu 31.12.2019 saakka. 
  
 

Rääkkylä (2 181 as.) (1.1.2013 - 31.12. 2020 saakka.  Kunta liittynyt Pohjois-Karjalan sosiaali- ja ter-
veyspalvelujen kuntayhtymän jäsenkunnaksi 1.1.2017 alkaen ja sopimus siirtynyt Siun sotelle.   
  

 
Tohmajärvi (4 482 as)(1.1.2013 - 31.12.2019 saakka - liittynyt Siun soten kuntayhtymän jäsenkun-
naksi  2017 alkaen) 

Tohmajärven sosiaali- ja terveyspalveluista vastaa Terveystalo vuoden 2019 loppuun asti, jolloin 

ulkoistussopimus päättyy.  Palveluiden järjestämisestä, viranomaisvastuista ja ostopalvelusopi-
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muksen seurannasta vastaa Siun sote eli Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayh-

tymä. Tohmajärven kunta rahoittaa palveluiden järjestämistä omien kuntalaistensa osalta maksa-

malla palveluista kuntayhtymälle. 
 

 
Pyhtää (5 187 as.) (1.1.2015 - 31.12.2024) - liittyi Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kun-

tayhtymän Kymsoten jäsenkunnaksi ja sopimus siirtyi kuntayhtymälle 1.1.2019. 
  
Kärsämäki (2 613 as.)  (1.7.2015 - 30.6.2022 + 5 vuoden optio) 
 
Sysmä (3 753 as.) (1.1.2017 - 31.12.2025 + 5 vuoden optio)  
 

Sulkava (2 530 as.) (1.1.2017 alkaen 6 + 4 vuotta) 
 

 
Terveystalo 
 

Rantasalmi (3 514 as.) (1.1.2015 - 31.12.2020) 
 
Kinnula (1 615 as.)  1.10.2017 alkaen. Sopimuskauden pituus 15 v. Sopimus voidaan irtisanoa 10 vuo-

den kohdalla silloin, kun sopimus on ollut voimassa 8 vuotta.  
 
Lumijoki (2 052 as.) 1.1.2018 -  5 v.  

- Terveystalo Oy ja ODL Hoivapalvelut Oy 

 
Tervola (3 062) 1.10.2018 -31.12.2028, koskee enintään 30 %:n osuutta kunnan sote-palveluista. 
 

 

Coronaria 
 
Posio (3 237 as.) (1.6.2016 alkaen 12 vuotta) 

 

 
Mehiläinen 
 
Siikalatva (5 301 as.) (1.1.2017-31.12 2026) 
 
Meri-Lappi (06/2018 alkaen, 15 vuotta) 

Keminmaan (8 147 as.), Kemin (21 021 as.), Tornion (21 875 as.) ja Simon (3 045 
as.) perusterveydenhuollon sekä osan Länsi-Pohjan keskussairaalan palveluista tuottaa Me-
hiläisen ja Kemin, Tornion, Keminmaan ja Simon kuntien yhteisyritys Mehiläinen Länsi-

Pohja Oy. 
 
 

Keiturin Sote Oy 
Virrat ja Ruovesi 

Keiturin Sote Oy on Virtain kaupungin omistama tytäryhtiö, joka tuottaa sote-palvelut Vir-
roille (6 739 as.) ja Ruoveden (4 398 as.) kunnille. Yhtiö perustettu 2/2015, toiminta käyn-
nistyi 3/2016. 


