
Syksyn tullen 

 

Monenlaista on ilmassa syksynkin tullen kunnissa. Haapajärvelläkin valmistaudutaan 

hyvinvointialueen toiminnan alkamiseen. Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen sotepalvelut 

aloittavat ensi vuoden alussa uudessa organisaatiossa. Kaupungin ateria- ja 

puhtauspalvelujen henkilöstö siirtyy samaan aikaan uuden kuntien ja hyvinvointialueen 

yhteisen yhtiön PPE Köökki Oy:n palvelukseen. Kaupungin rooli ateria- ja 

puhtauspalvelujen tuottajasta muuttuu palvelujen ostajaksi. Henkilökuntaa luonnollisesti 

muutos mietityttää ja tietenkin aina myös palvelujen ostajaakin. 

Hyvinvointialueen järjestämissuunnitelmaluonnos on puhuttanut kaupungin 

päätöksenteossa mukana olevia ja tietenkin myös asukkaita. Kaupunki on omassa 

lausunnossaan ottanut selkeästi kantaa, että olemassa olevia palveluja muutettaessa pitää 

löytyä läpivalaisun kestävät perustelut. Kaupunki näki perusteluissa puutteita mm. 

asukaspohjan ja välimatkojen huomioimisessa järjestämissuunnitelmaluonnoksessa. 

Tarkemmin lausunnon voi lukea kaupungin kotisivuilta kaupunginhallituksen 

kokousasiakirjoista. 

Haapajärvi on yhdessä muiden Selänne -kuntien kanssa selvittänyt myös 

ympäristöpalvelujen sekä talous- ja henkilöstöhallinnon palvelujen jatkokuvioita. Yhteistyön 

jatkamiseen on löytynyt halukkuutta ja yhteistyötä on tällä hetkellä valmisteltu 

kuntayhtymäpohjalta. Eli Selänne jatkaisi nykyistä huomattavasti pienempänä 

kuntayhtymänä edellä mainittujen palvelujen tuottajana. 

Jos paljon annetaan pois, niin paljon on tulossa myös tilalle. Kunnissa valmistaudutaan 

työllisyyspalveluja koskevaan uudistukseen, kun näillä näkymin vuoden 2025 alussa 

kuntiin siirtyvät työnvälitys- ja työllisyyspalvelut. Uudistuksessa korostetaan paikallisen 

näkemyksen ja kokemuksen merkitystä työllisyyden hoidossa. Kunnissa uudistus nähdään 

yhtenä elinvoimapalvelujen voimavarana. Uusien palvelujen tuottaminen ja niiden sisällön 

kehittäminen yrityksiä ja työnhakijoita hyvin palveleviksi tulee olemaan haastava uusi 

tehtävä. Työllisyysasioissakin alueen kunnat tulevat tekemään yhteistyötä. Yhteistyön 

muodot ja sisältö selkiintyvät matkan varrella, kun lähestytään vuotta 2025. 

Myös hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen nähdään kuntien tulevaisuuden haasteeksi ja 

tehtäväksi. Varsinkin hyvinvointialueen uudistusta valmistelevassa organisaatiossa on 

panostettu kuntien tulevien toimintojen määrittelyyn ja kehittämiseen. Pitkän kunnallisen 

historian omaavana on pitänyt olla myös jarrumiehen roolissa ja kysyä esimerkiksi että, 

”eikö ole parasta lapsen hyvinvointia edistävää kunnan toimintaa, että meillä annetaan 

hyvissä tiloissa korkealaatuista perusopetusta ja tarvittaessa lapselle tarjotaan erilaisia 

tukipalveluja ja kerhotoimintaa?” Välillä on pitänyt myös kysyä esimerkiksi, että miten 

hyvinvointialueen asiantuntijat tukevat paikallista järjestötoimintaa, vaikka jalkautumalla 

kuntiin luennoimaan potilasjärjestöjen jäsenille. 

Siispä uusilla tuulilla vankasti osaavaan olemassa olevaan toimintaan nojaten mennään 

kohti syksyä ja tulevia vuosia. 
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