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Selvitystyö kuntapalvelutoimiston jatkosta soten siirtyessä hyvinvointialueelle
   

Omistajaohjauksen neuvottelukunta on 6.11.2020 päättänyt ottaa 
vuoden 2021 tavoitteisiin kuntapalvelutoimiston tulevaisuuden 
mallin hahmotuksen ilman sotea ja tämä toteutetaan 
ostopalveluna. 
 
Oulunkaaren kuntayhtymä järjestää ja tuottaa jäsenkuntiensa 
sosiaali- ja terveydenhuollon lakisääteiset palvelut. Kuntayhtymän 
tehtäviin kuuluu myös seudullisen kuntapalvelutoimiston palvelut. 
Kuntapalvelutoimisto tuottaa kuntien talous-, henkilöstö- ja 
tietopalvelut. Tuleva sote-uudistus tulee muuttamaan nykyistä 
toimintamallia yhteisten tukipalveluiden osalta. 
 
Sofigate Oy toteutti syksyn-talven 2017 aikana Oulunkaaren 
kuntayhtymälle selvitystyön, jonka avulla oli tarkoituksena tukea 
kuntayhtymää varautumaan tulevaan SoTe- ja 
maakuntauudistukseen. Nyt ehdotettu työ on jatkoa/päivitys 
aiemmin toteutetulle työlle.  
 
Selvityksessä peilataan Kuntatoimiston tulevia tehtäviä seuraaviin 
kolmeen skenaarioon: 
• Kansallinen sote-uudistus etenee aikataulussaan, lait tulevat 
voimaan kesällä 2021 ja uudet hyvinvointialueet käynnistyvät 
tammikuussa 2023. 
• Kansallinen sote-uudistuu viivästyy ja hyvinvointialueet 
käynnistyvät vuoden 2024 alusta 
• Kansallinen sote-uudistuksen eteneminen viivästyy olennaisesti 
tai uudistuksen valmistelu keskeytyy 

 
 
Päätös ja perustelut Oulunkaaren kuntayhtymä hankkii kuntapalvelutoimiston 

selvitystyön Sofigate Oy:ltä. Kustannusarvio on 14.500 €. 
Kustannukset katetaan henkilöstö-, talous- ja tietopalveluista. 

 
 
  
 Mirja Klasila 
 Vt. Hallinto- ja henkilöstöjohtaja 
 
 Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu Oulunkaaren 

asianhallintaohjelmassa. 
 
Jakelu Sofigate Oy 
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Oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus 
 
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen seuraavalle kuntayhtymän 
toimielimelle: 
 
Oulunkaaren kuntayhtymä  
Yhtymähallitus 
Piisilta 1 
91100 Ii 
 
Oikaisuvaatimuksen voi tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvolli-
suuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) tai kunnan jäsen. 
 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen 
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua 
kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedonantoa asianosaisen katsotaan 
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 
 
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun viranhaltijapäätös on asetettu 
yleisesti nähtäväksi. 
 
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimuksen viimeinen päivä 
on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa 
oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. 
 
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen. Hakemukseen on merkittävä 
oikaisua vaativan ja kirjelmän laatijan nimi ja kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero. 
 
Oikaisuvaatimukseen on liitettävä: 
- päätös, johon oikaisua haetaan joko kopiona tai alkuperäisenä 
- asiakirjat, joihin vedotaan 


