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UUSI LAPIN HYVINVOINTIALUE JÄRJESTÄÄ SOSIAALI-, TERVEYS- JA PELASTUSTOIMEN
PALVELUT 1.1.2023 ALKAEN
Lapin liiton hallitus on 2.7.2021 nimennyt hyvinvointialueen organisaation valmisteluun 14henkisen työryhmän, joka vastaa hyvinvointialueen käynnistymisestä.
Lapin hyvinvointialue on perustettu 1.7.2021, ja sen tehtävänä on tammikuusta 2023
alkaen järjestää Lapin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palvelut. Lapin
hyvinvointialueen muodostavat kaikkien 21 Lapin kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut, Lapin
liiton pelastustoimen palvelut, Kolpeneen erityishuoltopiirin kuntayhtymä sekä Lapin ja
Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirit.
Lapin liiton hallitus on 2.7.2021 nimennyt hyvinvointialueen organisaation valmisteluun 14henkisen työryhmän (VATE), joka vastaa hyvinvointialueen käynnistymisestä. VATE:n
puheenjohtajana toimii Lapin sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela (varalla 1. Länsi-Pohjan
sairaanhoitopiirin johtaja Riitta Luosujärvi ja 2. Kittilän perusturvajohtaja Sirkka-Liisa Olli). ItäLapin jäsen valmistelutoimielimessä on vammaispalvelujohtaja Antero Myllykangas
Kemijärveltä (varalla sosiaali- ja terveysjohtaja Annukka Marjala Sallasta). VATE:lla on
itsenäinen toimivalta sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastustoimen tehtävien
järjestämisessä.
Tammikuussa 2022 pidetään aluehallintovaalit. Vaaleissa hyvinvointialueelle valitaan 59
valtuutettua, jotka ohjaavat poliittisesti Lapin hyvinvointialue -organisaation toimintaa
maaliskuusta 2022 alkaen. Aluevaltuuston toimikausi on neljä vuotta. Aluevaltuusto valitsee
aluehallituksen, joka valitsee Lapin hyvinvointialueen johtajan.
Itä-Lapin kunnilta ja Savukosken-Pelkosenniemen kansanterveystyön kuntayhtymältä
Lapin hyvinvointialueelle siirtyvät tehtävät
Lapin hyvinvointialue on itsenäinen organisaatio, joka järjestää jatkossa kaikki
sosiaalihuollon palvelut. Niitä ovat muun muassa ikäihmisten palvelut, lapsiperheiden
palvelut, lastensuojelu, perheoikeudelliset palvelut (mm. adoptioasiat sekä huolto-,
tapaamis- ja elatussopimukset), päihdehuolto, työikäisten palvelut (mm. aikuissosiaalityö ja
kuntouttava työtoiminta) ja vammaispalvelut. Sosiaalihuollon palvelujen lisäksi
hyvinvointialue järjestää jatkossa terveydenhoidon (perus- ja erikoissairaanhoito) ja suun
terveydenhoidon sekä koulun oppilashuollon psykologi- ja kuraattoripalvelut.
Itä-Lapin kuntien ja Savukosken-Pelkosenniemen kansanterveystyön kuntayhtymän Lapin
hyvinvointialueen palvelukseen siirtyvä henkilökunta
1.1.2023 alkaen Itä-Lapin kuntien ja Savukosken-Pelkosenniemen kansanterveystyön
kuntayhtymän palveluksessa olevat sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijät sekä
oppilashuollon koulukuraattorit ja koulupsykologit siirtyvät Lapin hyvinvointialueen
työntekijöiksi. Tämän lisäksi Lapin hyvinvointialueelle siirtyvät hallinto- ja tukipalveluista
henkilöt, joiden tehtävistä vähintään 50 prosenttia on ollut sosiaali- ja terveydenhuoltoon
tukitehtäviä. Näitä tehtäviä ovat esimerkiksi ruokahuolto, siivous, laitehuolto, toimisto- ja
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hallintopalvelut, palkanlaskenta, talous- ja henkilöstöpalvelut, ICT-palvelut, tekniset
palvelut, laboratoriot ja kuvantamispalvelut.
Henkilökunta siirtyy liikkeenluovutuksella kunnan/kuntayhtymän työntekijänä Lapin
hyvinvointialueen työntekijäksi ns. vanhoina työntekijöinä. Tällöin palkanmaksu, vuosiloma-,
ja eläketurva ynnä muut edut eivät katkea. Työntekijä säilyttää siirtymähetkellä voimassa
olevat työ- tai virkasuhteeseen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet.
VATE:n kokousmateriaalit julkaistaan Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin sivuilla
http://lpshp.tweb.fi/ktwebscr/pk_tek_tweb.htm. Lisätietoa VATEn toiminnasta antavat: ItäLapin jäsen valmistelutoimielimessä, Kemijärven kunnan vammaispalvelujohtaja Antero
Myllykangas, antero.myllykangas(a)kemijarvi.fi, p. 0400 188 993 ja varajäsen Sallan kunnan
sosiaali- ja terveysjohtaja Annukka Marjala, annukka.marjala(a)salla.fi p. 040 836 082.

Lisätietoja:
vs. kunnanjohtaja Eeva-Maria Maijala, eeva-maria.maijala(a)savukoski.fi, p. 050 512 0529
sosiaalijohtaja Katrina Kulppi, katrina.kulppi(a)savukoski.fi, p. 040 725 7558
sivistysjohtaja-rehtori Joonas Rentola, joonas.rentola(a)savukoski.fi, p. 040 545 9009

