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1 Johdanto 
 
Toukokuussa 2011 voimaan tulleen terveydenhuoltolain (1326/2010) mukaan sairaanhoitopiiriin kuuluvien 
kuntien on laadittava yhteinen terveydenhuollon järjestämissuunnitelma. Suunnitelma laaditaan valtuusto-
kausittain ja sen toteutumista seurataan päivityksen yhteydessä vuosittain. Järjestämissuunnitelman sisältö 
määrittyy terveydenhuoltolain nojalla annettu valtioneuvoston asetuksen 337/2011, perustelumuistion ja 
Kuntaliiton yleiskirjeen 21/80/2011 mukaisesti. 
 
Terveydenhuollon järjestämissuunnitelman lähtökohtana tulee olla kuntalähtöisyys ja kuntien hyvä yhteis-
työ. Ideat keskinäisen yhteistyön muodoista palvelujen järjestämiseksi sekä väestön hyvinvoinnin ja tervey-
den edistämiseksi tulee lähteä peruskunnista. Järjestämissuunnitelman laadintavastuu on kunnilla, jotka 
voivat laatia suunnitelman itse tai yhteistoimintaorganisaatioidensa tekemänä. Suunnittelussa aloite on kun-
nilla, mutta niiden on neuvoteltava sairaanhoitopiirin kanssa.  Järjestämissuunnitelman laadinnan tavoittee-
na on alueellisen yhteistoiminnan edistäminen terveydenhuollon palvelujen järjestämisessä, tuottamisessa 
ja yhteensovittamisessa. Palveluketjut rakennetaan mahdollisimman saumattomiksi. Tarvittavilta osin sosi-
aalipalvelut liitetään samaan toiminnalliseen kokonaisuuteen.  Yhteisen suunnitelman avulla voidaan purkaa 
päällekkäisyyksiä ja porrastaa palvelutoimintaa alueellisesti tarkoituksenmukaisella tavalla. Yhteisen suunnit-
telun vaatimus koskettaa terveyden- ja sosiaalihuollon lisäksi muitakin kunnallishallinnon toimialoja ja kunti-
en yhteistyökumppaneita. 
 
Terveydenhuoltolain mukaan järjestämissuunnitelman tulee perustua alueen väestön terveysseurantatietoi-
hin ja palvelutarpeeseen. Järjestämissuunnitelmassa tulee sopia hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ta-
voitteista ja vastuutahoista. Laki edellyttää kunnilta ja niiden yhteistoiminta-organisaatioilta laaja-alaista 
yhteistyötä väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. 
 
Perusterveydenhuollon yksikön (PTH-yksikkö) ohjausryhmä linjasi kokouksessaan 2.3.2012, että palvelutiimi 
käynnistää järjestämissuunnitelmatyön Länsi-Pohjassa. PTH – yksikön tehtävänä on tukea järjestämissuun-
nitelman laadintatyötä sen eri vaiheissa. Kevään 2012 aikana palvelutiimin ja PTH -yksikön ohjausryhmä laa-
tivat järjestämissuunnitelman rungon, jota lähti työstämään 6.8.2012 työnsä aloittanut PTH -yksikkö: Ylilää-
käri Pertti Sakaranaho, kehittämispäällikkö Merja Haapakorva-Kallio ja sosiaalityöntekijä Sirpa Karjalainen.  
  
Työskentelyn aluksi PTH -yksikkö tapasi kuntien johtoa kuntakierroksella. Asiakokonaisuuksien ympärille 
perustettiin 14 alueellista, moniammatillista työryhmää, johon kunnat ja sairaanhoitopiiri nimesivät kaikki-
aan 118 jäsentä. Osallistujista moni toimi useammassa ryhmässä, jotka kokoontuivat 2-3 kertaa. Työryhmien 
kokoonpano on esitetty liitteessä 1. PTH -yksikkö ohjasi ja tuki ryhmien työskentelyä. Järjestämissuunnitel-
man runko siirrettiin Google Drive -työskentelyalustalle, jonne kaikilla työryhmien jäsenillä oli oikeus lisätä ja 
muokata tekstiä. Kaikkiaan sähköisellä alustalla työskenteli 173 henkilöä, sillä työryhmien asiantuntemusta 
täydennettiin tarpeen mukaan organisaatioiden sisältä. Työryhmät työskentelivät erittäin sitoutuneesti. 
Työskentelyn aikana alueellinen ajattelumalli kehittyi. Google- alustalle työstetty materiaali toimii nykyisen 
sote-toiminnan tietopankkina. PTH -yksikkö tiivisti ja muotoili materiaalia palvelutiimin ja ohjausryhmän 
käsittelyyn. Järjestämissuunnitelman laadintaprosessi on esitetty kuviossa 1. 
 
Alueella on tehty useita sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteisiin liittyviä selvityksiä, jotka eivät ole eden-
neet päätöksenteossa. Järjestämissuunnitelman työstämisessä keskityttiin alueelliseen yhteisten toiminto-
jen kehittämiseen. Palvelutiimi arvioi, priorisoi, ja vastuutti työryhmien esittämiä kehittämistarpeita tulevan 
valtuustokauden toimenpiteiksi. Palvelutiimin käsittelyn jälkeen järjestämissuunnitelma etenee seutuhalli-
tuksen käsittelyyn ja sieltä kuntien päättäviin elimiin käsiteltäväksi.  Lain mukaan sairaanhoitopiirin kun-
tayhtymän valtuusto hyväksyy suunnitelman. Hyväksymisen edellytyksenä on, että kuntayhtymän jäsenkun-
nista vähintään kaksi kolmannesta kannattaa sitä ja niiden asukasluku on vähintään puolet kaikkien jäsen-
kuntien yhteenlasketusta asukasluvusta. 
 

https://docs.google.com/document/d/1HqeMjF_dr0Gfv02Jn-tycqsndUrNZdFElz4gajRO0Mc/edit#heading=h.swwqulrdizuu
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Kuvio 1. Järjestämissuunnitelman laadintaprosessi. 
 

 

 

2 Toimintaympäristö 

 
Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri muodostuu kuudesta kunnasta, joiden yhteenlaskettu väestömäärä oli 64 672 
henkeä. Ylitornio muodostaa Pellon kanssa oman Tornionlaakson seutukunnan ja muut kunnat kuuluvat 
Kemi-Tornion seutukuntaan. Alueen kunnissa oli asukkaita: Torniossa 22489, Kemissä 22262, Keminmaassa 
8591, Ylitorniolla 4560, Simossa 3431 ja Tervolassa 3339 henkilöä. Tilastokeskuksen väestöennusteen mu-
kaan alueen kuntien asukasluku nousisi v. 2030 mennessä n. 600 asukkaalla. Alueen kunnista asukasmäärä 
kasvaa lähinnä Torniossa. (Väestörekisterikeskus 31.12.2012.) 
 
Vuoden 2011 väestörakenteen mukaisesti alueen kuntien väestöstä keskimäärin 10,7 % on 75 vuotta täyttä-
neitä. Eniten 75 vuotta täyttäneitä on Ylitorniolla 14,8 % ja vähiten Torniossa 7,6 %. Vuoteen 2030 mennessä 
75 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä on keskimäärin 18,3 %.   75- vuotta täyttäneiden suhteellinen osuus 
kasvaa eniten Ylitorniolla ja Keminmaassa. Väestöllinen huoltosuhde eli lasten ja eläkeikäisten määrä sataa 
työikäistä kohden nousee lähitulevaisuudessa. Demograafinen huoltosuhde, joka kertoo sen, kuinka monta 
alle 15-vuotiasta ja yli 65-vuotiasta on sataa työssäkäyvää kohden, on korkein Tervolassa (75). Työikäisen 
väestön (16-64-v) määrä vähenee väestöennusteen mukaan n. 10 % vuoteen 2030 mennessä. Lasten ja nuor-
ten määrä pysyttelee suurin piirtein samalla tasolla vuoteen 2030 ulottuvan ennusteen mukaan. Huoltosuh-
teen heikkeneminen näkyy vaikeutena palveluiden järjestämisessä talouden näkökulmasta katsottuna. (Sot-
kanet.)  
 
Liitteenä 2 on aluetta kuvaavaa tilastotietoja, joista tässä esitellään vain osa. Tilastotiedon lähteinä on käy-
tetty Sotkanetin, Kuntaliiton, Kelan, Tilastokeskuksen ja Väestörekisterikeskuksen tilastoja. Marraskuun lo-
pussa 2012 työttömien osuus alueen työvoimasta oli 13,1 %. Korkein työttömyysaste oli Kemissä (14,6 %) ja 
alhaisin Keminmaassa (11 %). Edelliseen vuoteen verrattuna työttömien määrä on jokaisessa kunnassa Si-
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moa lukuun ottamatta kasvanut. Kaikista työttömistä (n=3682) alle 25-vuotiaita oli 606 henkilöä eli 16,5 % 
työttömistä ja 2 % koko työvoimasta. Huomioitavaa on, että tästä ikäluokasta suurin osa on opiskelun, per-
hevapaan ja asevelvollisuuden vuoksi pois työmarkkinoilta. Toimeentulotuensaajien määrä oli v. 2010 tilas-
totiedon mukaan 8,7 % asukkaista. Toimeentulotukea saaneiden lapsiperheiden osuus alueella oli 11,6 % 
lapsiperheistä, eniten Kemissä (16,4 %) ja Ylitorniolla (11,4 %). Yksinhuoltajakotitalouksista toimeentulotu-
kea pitkäaikaisesti sai 2,8 % toimeentulotukea saaneista.  
 
Kuntien keskimääräiset toimintakulut v. 2011 olivat 6339 €/asukas, valtionosuuksia kertyi keskimäärin 
2355€/as. ja verotuloja 3156 €/as. Vuosikatteeksi muodostui 456 €/as. Kuntien tulot kertyivät pääsääntöises-
ti valtionosuuksista ja verotuloista. Eniten asukaskohtaisia valtionosuuksia kertyi Ylitorniolle ja vähiten Tor-
niolle. Verotulojen kertymä oli korkeinta Keminmaassa ja toiseksi korkein Kemissä. (Kuntaliiton tilastot.) 
  

 

2.1 Väestön palvelutarve ja siihen vaikuttavat tekijät 
 
Jokaiselle Suomen kunnalle on laskettu Kelan rekisteritietojen avulla indeksiluku, joka kertoo, miten tervettä 
tai sairasta väestö on suhteessa koko maan keskiarvoon (=100). Indeksi muodostuu väestön kansansairauk-
sista, kuolleisuudesta ja sairauseläkkeistä. Kun indeksi ikävakioidaan, eli väestön ikärakenne ei vaikuta siihen, 
saadaan jonkinlainen kuva kuntien sairastavuudesta. 
 
Sekä Lapin että Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä sairastavuusindeksit ovat maan keskiarvon yläpuolella. 
Sairastavuusindeksin perusteella Länsi-Pohjan alueen asukkaat sairastavat ja tarvitsevat sosiaali- ja tervey-
denhuollon palveluja keskimääräistä enemmän. Sairastavuus vaihteli kunnittain ikärakennetta vastaavalla 
tavalla. Vuonna 2011 alueen kunnista Keminmaassa ja Torniossa sairastavuus oli lähellä maan keskiarvoa. 
Kemiläisten sairastavuus on huomattavan korkeaa verrattuna sekä koko Suomeen että Länsi-Pohjan muihin 
kuntiin. Toinen sairastavuutta kuvaava indeksi on Kelan kansanterveyssairauksien indeksi, joka perustuu 
Kelan kansansairauksien perusteella myöntämiin etuuksiin. Indeksiin vaikuttavat väestön ikä, sairastavuus ja 
paikkakunnan lääkäritilanne. Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alueella kansantautien vakioimaton summain-
deksi oli 127,7. Erityisesti verenpainetautia, sepelvaltimotautia sekä sydämen vajaatoimintaa esiintyi alueella 
enemmän kuin maassa keskimäärin. Kansantauti-indeksillä mitattuna Keminmaassa ja Torniossa oli vähiten 
kansantauteja. (Kela 2011.) 
 

Väestön hyvinvoinnissa näyttäytyvät mielenterveys- ja päihde- ja perheiden ongelmat. Perheissä näyttäytyy 
arjen hallinnan ongelmat, taloudelliset vaikeudet ja päihteet. Palvelujen tarjonnassa on kuntien välisiä eroja. 
Tilastolliset erot eivät välttämättä kerro väestön hyvinvoinnista vaan myös palvelujen ja henkilöstön käytet-
tävissä olevista resursseista. Alueen päihdehuollon avopalveluissa oli asiakkaita 10, 2 / 1000 asukasta kohti 
v. 2011. Kemissä (15,0 - 15,8), Keminmaassa (4,4- 5,1) ja Ylitorniolla (2,3 - 3,7) päihdehuollon avopalveluissa 
olevien asiakkaiden määrä on kasvanut vuodesta 2010 vuoteen 2011 vajaan 1 %.  Vuonna 2011 shp:n alueel-
la lastensuojelun avohuollollisten tukitoiminen piirissä oli 0-17- vuotiaita vuoden aikana 4,2 % vastaa-
vanikäisestä väestöstä. Lapin vastaava luku oli 5,1 %.  Avohuollollisten tukitoimien määrät olivat eniten kas-
vaneet Keminmaassa (5,9 %) ja Simossa (9,3 %). Keminmaassa nousua oli 5,5 % ja Simossa 6,4 % vuoden 
2010 tilanteeseen. Mielenterveyspalvelujen tilastoissa näkyy avohoitopainotteisuus. Psykiatrian laitoshoidon 
hoitopäiviä on keskimäärin vähemmän kuin Lapissa ja maassa yleensä ja avohoitopalveluja vastaavasti 
enemmän. 
 
Väestön terveyden ja hyvinvoinnin polarisoituminen näkyy sosiaalityössä. Samanaikaisesti, kun väestön ter-
veys ja hyvinvointi yleisesti lisääntyy, osa väestöstä voi entistä huonommin – hyvinvointierot kasvavat. Mie-
lenterveys-, päihde- ja sosiaalipalvelujen piiriin tulee moniongelmaisia perheitä, joita olisi pitänyt pystyä 
auttamaan jo paljon aikaisemmin. Nuoret naiset ja nuoret lapsiperheet ovat selkeästi lisääntyvä asiakas-
ryhmä alueella. Lastensuojelun tarve kasvaa. Työttömyys, etenkin nuorten työttömyyden pitkittyminen joh-
taa syrjäytymisen vaaraan.  
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2.2 Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestäminen 
 
Lainsäädäntö tuo vuosittain uusia vaatimuksia ja kunnat ovat muutosten edessä tulevina vuosina. Sosiaali- ja 
terveydenhuollon palvelurakennetta uudistetaan kuntarakenneuudistukseen liittyen. Sosiaali- ja terveyspal-
velujen järjestämisvastuu kuuluu kunnalle ja kunta päättää, millä tavoin tuottaa tarkoituksenmukaiset palve-
lut. Palvelujen järjestämisessä huomioidaan asiakaslähtöisyys, laatu ja kustannusvaikuttavuus. Toimintaym-
päristöstä ja rakenteista riippuen kunnat tuottavat palvelut joko kokonaan itse, yhdessä muiden kuntien 
kanssa, ostavat palveluita kokonaan tai osittain toiselta kunnalta tai yksityisiltä palveluntuottajilta (yritykset, 
järjestöt, säätiöt). Perusterveydenhuolto ja sosiaalitoimi on alueen kunnissa hallinnollisesti yhdistetty. 
 
Terveydenhuollon palvelujärjestelmän toimivuuden lähtökohta on toimiva perusterveydenhuolto ja ennal-
taehkäisevä työ, hoitoon pääsyn turvaaminen, henkilöstön saatavuuden ja osaamisen turvaaminen, toimin-
tojen ja rakenteiden uudistaminen sekä terveydenhuollon rahoituksen vahvistaminen. Riittävästi resursoitu, 
hyvin toimiva perusterveydenhuolto on koko terveydenhuolto -järjestelmän perusta. Kuntien välisistä toi-
minnallisista eroista voidaan nostaa esille vastaanottotoiminnan, mielenterveystoimiston palvelujen sekä 
tehostetun palveluasumisen järjestäminen. Kemi, Keminmaa ja Tervola ovat ulkoistaneet osan lääkäripalve-
luista, muut kunnat tuottavat lääkäripalvelun pääosin itse, turvautuen myös ostopalveluihin. Tornio ostaa 
mielenterveystoimiston palvelut sairaanhoitopiiriltä ja muut järjestävät palvelun itse. Kemi tuottaa itse mui-
ta enemmän asumispalveluja (päihde-, mielenterveys- ja vanhuspalvelut). Simon sote-palvelut tuottaa Ou-
lunkaaren kuntayhtymä. 
 
Kuntaliiton tilastoinnin mukaan vuonna 2011 sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset olivat LPSHP:n 
alueella n. 3279 €/asukas. Eniten asukasta kohden käytti Ylitornio (3774 €) ja vähiten Tornio (2941 €). Tervo-
lan nettokustannuksiin on laskettu mukaan myös päivähoito. Erikoissairaanhoidon osalta nettokustannukset 
olivat pienimmät Simossa (1029 €/as), korkeimmat Kemissä (1284 €/as) ja Tervolassa (1247€/as). Terveys-
palveluiden käyttö ei ole yhteydessä suoraan kuntien sairastavuuteen, sillä siihen vaikuttavat esimerkiksi 
paikallinen toimintakulttuuri, kunnan ikärakenne ja palvelutarjonta. Palvelujen saatavuudessa on kuntien 
välisiä eroja. Tämä on ymmärrettävää jo sen perusteella, että alueella on erilaisia kuntia väestömäärän, - 
rakenteen, taloudellisten edellytysten ja pinta-alan suhteen. Kaikkia julkisia palveluja ei ole saatavissa kunta-
keskuksesta, vaan osa palveluista löytyy isommasta kunnasta. Tulevien vuosien haasteena onkin se, miten 
yhteen sovitetaan väestön ikääntymisestä seuraava palvelutarpeen lisäys, työikäisen väestön väheneminen 
ja heikkenevä kuntatalous. 
 

Terveydenhuoltolaki toi asiakkaille mahdollisuuden valita hoitonsa järjestävän terveyskeskuksen. Laajen-
nettu kiireettömän hoitopaikan valinta tulee voimaan vuoden 2014 alusta. Asiakas voi valita yhdessä lähet-
teen antavan lääkärin kanssa hoidon antavan kunnallisen erikoissairaanhoidon toimintayksikön. Tämän pe-
rusteella tarvitaan uudenlaista näkökulmaa alueellisten terveyspalvelujen kehittämiselle. Painopistettä on 
siirrettävä organisaatioista asiakkaisiin. Uudistus haastaa palveluntuottajat uudella tavalla huomioimaan 
asiakkaat, jotta nämä eivät ”äänestä jaloillaan”. Valinnanvapautta ei ole tarkoituksenmukaista kannustaa 
tavoilla, jotka lisäävät kuntien kustannuksia. 
 
 

2.3 Erikoissairaanhoito 

  
Erikoissairaanhoitolaissa järjestämisvastuu jaetaan kunnan ja sairaanhoitopiirin kuntayhtymän kesken. Kunta 
vastaa siitä, että sen asukkaat saavat erikoissairaanhoidon palvelut, Esh:n järjestämiseksi kunnan on kuulut-
tava sairaanhoitopiirin kuntayhtymään. Länsi-Pohjan shp järjestää keskussairaalatasoista erikoissairaanhoi-
toa L-PKS:ssa ja psykiatrista hoitoa Keroputaan sairaalassa. Erikoissairaanhoidon palvelujen lisäksi shp järjes-
tää kunnille tukipalveluja, kuten lääke- ja apuvälinekeskus. Erityistason hoito hankitaan pääosin Pohjois-
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Pohjanmaan sairaanhoitopiiriltä Oulusta. Sairaanhoitopiirin ja kuntien palvelujen yhteen sovittamiseksi ja 
kehittämiseksi sairaanhoitopiirin johto tekee kuntakäynnin alueen kunnissa vuosittain ja virkamiesjohto ko-
koontuu useita kertoja vuodessa.  
 
 

2.4 Palvelutarpeeseen pohjautuva henkilöstötarpeen arvio 
 
Palvelujen rakenne ja palvelujen tuottamistavat vaikuttavat työvoima- ja osaamistarpeisiin. Erityisesti 
ikääntyvän väestön suhteellinen kasvu lisää vanhuspalveluiden tarvetta. Vanhuspalvelulaissa painotetaan 
avopalveluja sekä lisääntyviä oikeuksia henkilökohtaisen palvelusuunnitelman mukaiseen hoivaan ja kuntou-
tukseen. Myös palvelujen käyttäjien erilaisuus lisääntyy sekä tarpeet ja vaatimukset kasvavat. Ennaltaehkäi-
sevän työn ja psykososiaalisen tuen merkitys korostuu, jotta ikääntyvän väestön toimintakyky saadaan py-
symään hyvänä entistä pidempään. Positiivista on kuitenkin se, että vanhemmat ikäluokat säilyvät terveem-
pinä ja omatoimisempina nykytilannetta pidempään. Toisaalta eliniän pidentyessä kansansairauksien määrän 
kasvu saattaa lisätä hoidon tarvetta toimintakyvyn kohentumista voimakkaammin. 
 
Työtehtävät laajenevat, osaamisvaatimukset kasvavat ja muuttuvat sekä sosiaali- ja terveydenhoidon hoito-
käytännöt kehittyvät. Terveyspalveluissa terveysteknologian lisääntyminen luo omat osaamistarpeensa. La-
pin ELY-keskuksen tuottamassa kunta-alan työvoima- ja osaamistarpeiden muutokset Lapissa- raportissa 
(Raportteja 79/2012) todetaan kuntien palvelumuutosten tulevan vaikuttamaan nykyisen henkilöstön osaa-
mis- ja koulutustarpeisiin jo vuoteen 2015 mennessä.  Moniosaajien tarve korostuu henkilöstön määrän 
pienentyessä. Toisaalta kapeaa erityisosaamista tarvitaan entistä enemmän tietyillä aloilla. Myös tarve hen-
kilöstön liikutteluun työtehtävien välillä joustavuuden lisäämiseksi kasvaa, kuten myös poikkihallinnollisen 
yhteistyön tarve.  
 
Osaavan työvoiman saannin turvaaminen on keskeistä kunta-alan organisaatioissa.  Väestöennusteen mu-
kaan työikäisen väestön (16 - 64 v.) määrä vähenee n. 10 % v. 2030 mennessä. Vuonna 2011 alueen kuntien 
sosiaali- ja terveyspalveluissa työskenteli yhteensä 1970 henkilöä. Heistä 99 henkilöä työskentelee Simossa, 
146 Tervolassa, 226 Keminmaassa, 692 Torniossa, 604 Kemissä ja 267 Ylitorniolla. Lisäksi sairaanhoitopiirissä 
oli v. 2011 lopussa 800 vakinaista virkaa tai tointa. Henkilömääriä ei voi suoraan verrata, koska luvuissa ei ole 
mukana ostopalvelujen henkilöstömääriä ja palvelujen järjestämistapa kunnittain vaihtelee. Sosiaali- ja ter-
veysministeriön antamien terveydenhuollon laatusuositusten mukaisiin henkilöstömitoituksiin verrattuna 
henkilöstöä on enintään sen verran kuin suositukset minimissään edellyttäisivät. Alueen palvelukodeissa ja 
vanhainkodeissa on vähintään laatusuosituksen vähimmäismitoituksen mukainen henkilöstömitoitus.  
 
Työvoiman määrän suhteen sosiaali- ja terveyspalvelut on kunnan suurin sektori ja rekrytointiongelmat ovat 
siellä jo nykypäivää. Lääkäreistä, hoitohenkilöstöstä, sosiaalityöntekijöistä ja muista erityisosaajista (psy-
kologit, terapeutit) on jo nyt pulaa. Työvoimatarpeen ennakointitiedon mukaan erityisesti lähihoitajien rek-
rytointitarve kasvaa merkittävästi v. 2021 alkaen. Psykologeja on valtakunnan tasolla suunnilleen yhtä paljon 
kuin avoimia paikkoja, mutta he keskittyvät ruuhka-Suomen alueelle. Suurten ikäluokkien eläköityminen 
vaikuttaa nopeasti henkilökunnan rekrytointitarpeeseen. Henkilöstöstä eläköityy liki 30 % seuraavan kym-
menen vuoden kuluessa ja sosiaalialalla eläköityminen on 40 %.  Haasteena on, miten taataan ammattitaitoi-
sen työvoiman riittävyys ja osaamisen kehittyminen. Tulevaisuuden haasteena on rekrytoinnin lisäksi henki-
löstön pysyvyys. Työnantajaimagon vahvistaminen on tärkeää, jotta kunnat menestyvät kilpailussa työnteki-
jöistä. 
 
Maakunnassa tarvitaan jatkossa enemmän sosiaali- ja terveysalan koulutusta. Sairaanhoitajien ja lähihoita-
jien ohella puutteita on myös bioanalytiikan (laboratoriohoitaja) ja radiografian (röntgenhoitaja) ammattilai-
sista, joiden koulutusta järjestetään Pohjois-Suomessa vain Oulussa.  Tarpeet ja koulutuspaikat eivät vain 
kohtaa, sillä Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) on leikkaamassa maakunnan ammatillisen koulutuksen 
aloituspaikkoja 26 %:lla vuoden 2009 tasosta. Täydennyskoulutuksen merkitys korostuu sosiaali- ja tervey-
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denhuollossa erityisesti, koska palvelutarpeet ja hoitokäytännöt muuttuvat lääke-, bio- ja terveystieteiden ja 
teknologian nopean kehityksen myötä. Hoito-, palvelu- ja kuntoutusketjujen toimivuus ja työyhteisöjen ke-
hittäminen edellyttävät täydennyskoulutuksen järjestämistä koko henkilöstölle. Järjestämissuunnitelmassa 
esitettyihin, lähes jokaiseen, kehittämistarpeisiin liittyy osaamisen vahvistaminen. Täydennyskoulutusta ja 
räätälöityjä moniammatillisia koulutuksia voidaan järjestää alueellisena yhteistyönä. Myös etäkoulutusmah-
dollisuuksia tulee lisätä, jotta paremmin mahdollistetaan alueellinen osallistuminen.  
 
 
 

3 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen  
 
Terveydenhuoltolakiin sisältyy useita tehtäviä, joiden mukaan kunnan tulee seurata asukkaidensa terveydenti-
laa ja siihen vaikuttavien tekijöiden kehitystä väestöryhmittäin ja huolehdittava terveysnäkökohtien huomioon 
ottamisesta kunnan päätöksissä ja toiminnoissa kaikilla hallinnonaloilla. Käytännön tasolla se merkitsee sitä, 
että terveyden edistämisen johtamisen, suunnittelun ja toiminnan tulee perustua luotettavaan tietoon alu-
een väestön terveydestä ja vaikutusten ennakkoarviointiin (EVA).  Kuntalain 1 §:ssä määritellään hyvinvointi- 
ja terveyserojen kaventaminen keskeiseksi osaksi terveyden edistämistä ja ennaltaehkäisevää työtä kuuluen 
kaikille hallintokunnille. Myös sairaanhoitopiirin tehtävänä on ottaa huomioon alueellaan terveyden, toimin-
takyvyn ja sosiaalisen turvallisuuden edistämien. Terveyskäyttäytymiseen vaikuttaminen ja sairauksien ehkäisy 
edellyttää perus- ja erikoistason kitkatonta toimintaa samojen periaatteiden mukaisesti. Tämä ei ole helppoa, 
sillä eri toimenpiteiden vaikutukset terveyden ja hyvinvoinnin muutoksiin ovat hitaita ja seuraukset tulevat 
näkymään vasta vuosikymmenien kuluttua. 
 
Kunnissa hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyössä tukeudutaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaan. 
Terveyden edistämisen yhdyshenkilöt ovat pääsääntöisesti terveydenhuollon ammattilaisia, joille on tehtävää 
varten resursoitu työaikaa 0 tunnista - 1 päivään viikossa. THL: n suositus hyvinvoinnin ja terveyden edistämi-
sen koordinaatiotyölle on 1 kokoaikainen työntekijä/ 20 000 asukasta. Suosituksen toteutuminen tarkoittaisi 
sitä, että koko alueella tulisi olla kolme kokoaikaista koordinaattoria. Kunnissa toimivien monialaisten työryh-
mien lisäksi kunnat ovat nimenneet terveyden edistämistyöhön ja sen ohjaukseen poikkihallinnolliset tervey-
den edistämisen työryhmät ja johtoryhmät. Toimijoiden osallistuminen yhteiseen työskentelyyn vaihtelee, osa 
kunnista on hyvinkin aktiivisia ja osassa työryhmien toiminta ei ole vielä lähtenyt etenemään. Kunnan ja kunta-
johdon terveyden edistämisaktiivisuutta voidaan tarkastella TEA -viisarin avulla, pistemäärällä 0-100. Korkein 
pistemäärä tarkoittaa sitä, että toiminta on kaikilta osin hyvän käytännön ja hyvän laadun mukaista. Alueen 
kuntien terveyden edistämisen aktiivisuus on 47, mikä kertoo siitä, että poikkihallinnollisessa yhteistyössä on 
vielä kehittämistä.  
 

Kehittämistyön resurssit vaihtelevat kunnittain. Kaikki kunnat olivat mukana Pohjoisen alueen Kaste (PaKaste 
1)- hankkeessa ja ovat käynnistäneet hankkeen tuella hyvinvointikertomustyön sekä kouluttaneet ohjaajia 
elämäntapaohjaukseen ja päätöksentekijöitä EVA- menetelmään. Kunnat siirtyvät sähköiseen hyvinvointiker-
tomuksen käyttöön vuoden 2013 aikana. Koska hyvinvointikertomusten päivittäminen on jatkuvaa työtä, niin 
vastuuhenkilöille tulisi järjestää alueellisesti koulutusta, tapaamisia ja tukea jatkossakin.  
 

 

3.1 Alueellinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yhteistyö 
 
Alueella toimii terveyden edistämisen johtoryhmä, jonka kokoavana tahona toimii Länsi-Pohjan sairaanhoi-
topiiri. Johtoryhmään kuuluvat kuntien terveyden edistämisen vastuuhenkilöt, sairaanhoitopiirin moniam-
matillinen edustus, Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen PaKaste –hankkeen terveyden edistäjät 
sekä Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun edustajat. Terveyden edistämisen johtoryhmällä ei ole juridista 
päätösvaltaa, mutta se tiedottaa johtavia viranhaltijoita ja kuntapäättäjiä hyvinvoinnin ja terveyden edistä-
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mistyön tärkeydestä, hyvistä toimintamalleista sekä ajankohtaisista asioista. Johtoryhmällä on myös merkit-
tävä rooli aktiivisen oppilaitosyhteistyön turvaamisessa. 
  
Kunnat tekevät omat terveyden edistämisensuunnitelmansa itsenäisesti ja terveyden edistämisen johtoryh-
mä linjaa alueellisia painopistealueita. Yhteisiksi painopistealueiksi johtoryhmä on asettanut; ylipaino ja 
painonhallinta, diabeteksen ehkäisy, päihde- ja mielenterveys, tupakoinnin vähentäminen, tuki- ja liikunta-
elinsairauksien ehkäisy, lapsiperheiden hyvinvointi, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon vahvistaminen ja 
nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen. Painopisteiden valintaa tukee Kansanterveyslaitoksen julkaisema Fin-
riski-tutkimus, jonka tulosten mukaan terveystottumukset Lapin maakunnassa ovat epäedullisia. Epäterveel-
liset ruokailutottumukset, ylipaino, päihteet ja tupakointi ovat yleisiä.  
  
Maakunnallisesti hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä tehdään yhdessä Lapin Aluehallintoviranomaisen 
(LAVI) Terveyden edistämisen koordinaatioryhmän kanssa (TEK), jossa on edustus sekä kunnista, Kemi-
Tornion ammattikorkeakoulusta (ToKem amk) että sairaanhoitopiireistä. TEK- koordinaatioryhmä hakee vielä 
paikkaansa. Lapin maakunnantasolla hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön painopistealueeksi on asetettu 
arjen turvallisuus, jota käsittelevä toimenpideohjelma huomioidaan osana tätä järjestämissuunnitelmaa. 
Länsi-Pohjan alueelta puuttuu yhteisesti, eri toimijoiden kanssa laadittu alueellinen suunnitelma. Yhteis-
työtä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen eri osa-alueilla tulee suunnitelmallisesti lisätä ja saada erikois-
sairaanhoito siihen työskentelyyn mukaan. 
 

Kehittämistarpeet  Toimenpide Vastuutaho ja aikataulu 

Yhteistyön ja poikkihallinnollisuuden vah-
vistamiseksi tarvitaan alueellinen hyvin-
voinnin ja terveyden edistämisen suunni-
telma  

- Alueellisen hyvinvoinnin ja terveyden edis-   
   tämisen suunnitelman laadinta 
- Yhteistyö Arjen turvaa - ohjelman kanssa 

Terveyden edistämisen 
alueellinen johtoryhmä ja 
PTH-yksikkö, 2013 - 2014 

Kunnallisen hyvinvoinnin ja terveyden edis-
tämistyön riittävä resursointi huomioiden  
THL:n suositukset   

- Kuntien terveyden edistämistyön resurssien               
   lisääminen/ nyk.resurssit käyttöön  
- Selvitetään vaihtoehdot alueelliseen koor-

dinaattorin resursoimiseksi ja palkkaamiseksi 
v. 2014 alusta 

- PTH-yksikkö toimii v. 2013 koordinaattorina 

PTH-yksikkö, 
2013 

Hyvinvointikertomuksen hyödyntäminen   
kunnan johtamisessa ja päätöksenteon ke-  
hittäminen 
 

- Sähköisen hyvinvointikertomuksen   
  laatiminen ja käyttöönotto kunnan johtami-

sessa  
- vastuuhenkilöiden kouluttaminen 
- EVA- arvioinnin käyttöönotto  

Kunnat ja kunnan johto-
ryhmä, seuranta Te - 
jorylla 
jatkuvaa 

Kuntalaisten osallistaminen ja omavastuun   
tukeminen  

 

- Arkiset kohtaamiset ja puheeksi ottaminen 
- tiedottaminen 
- 3.sektorin aktivoiminen 

Te - työryhmät, AMK ja 
OnniBussi - hanke muka-
na  

Kehittämistarpeet, joille ei ole vielä aikataulua 

 Tämän hetkisten terveyden edistämisen painopisteiden, esim. diabeteksen ehkäisyn, tueksi tarvitaan alueellinen ra-
vitsemusterapeutti. Alueen tarpeisiin nähden yksi ravitsemusterapeutti on liian vähän. Tarvitaan toinen alueellinen 
ravitsemusterapeutti kuntien tueksi 

Koulutustarpeet 

 Sähköisen hyvinvointikertomuksen käyttöönotto kunnan johtamisessa 

 EVA - arviointimenetelmä päätöksenteossa 
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3.2 Perusterveydenhuollon tehtävät ennaltaehkäisevässä työssä   
 
Kunnan on järjestettävä asukkailleen terveyttä ja hyvinvointia edistävää ja sairauksia ehkäisevää terveys-
neuvontaa. Terveystarkastukset ja – neuvonta sisällytetään pääsääntöisesti osaksi muita palveluja. Myös 
niille ryhmille, jotka jäävät esimerkiksi opiskeluterveydenhuollon ja työterveyshuollon palvelujen ulko-
puolelle, tulee järjestää terveysneuvonta ja terveystarkastukset. 
 

 

3.2.1 Seulonnat 
 
Seulonta on tiettyyn väestöryhmään kohdistuva tutkimus, jolla pyritään löytämään oireettomat henkilöt, 
jotka sairastavat seulottavaa tautia tai joilla on suuri riski sairastua siihen. Seulonta-asetuksen 
(1339/2006, päivitys 339/2011) mukaan kunnaan tulee järjestää seulontatutkimukset naisille rintasyövän 
ja kohdunkaulansyövän varhaiseksi toteamiseksi laissa erikseen määritellyille ikäryhmille. Lisäksi kuntien 
on tarjottava raskaana oleville sikiöseulonnat ja kromosomipoikkeavuuksien selvittäminen erillisen oh-
jelman mukaisesti.  
 
Kunnan järjestämisvelvollisuuteen kuuluvien seulontojen lisäksi kunnat voivat toteuttaa osana peruster-
veydenhuoltoa muitakin seulontatutkimuksia, jotka täyttävät valtioneuvoston asetuksessa kuvatut yleiset 
laatuvaatimukset. Suolistosyövän joukkotarkastusten toteuttaminen laajenee vähitellen kunnissa ja koh-
deväestössä. 
 
Seulontojen osalta käytännöissä on kunnissa eroavaisuuksia. Papa - kokeeseen kutsuttavan ikäryhmän osalta 
esiintyy hajontaa. Tervolassa ja Ylitorniolla seulontaan kutsutaan 25-v – 60- vuotiaat naiset, Kemissä, Ke-
minmaassa, Simossa ja Torniossa 30-vuodesta lähtien.  Tutkimukset hankitaan Syöpäyhdistykseltä ja näyt-
teenoton hoitavat terveydenhoitajat. Lakisääteiset mammografiat hankitaan Terveystalolta, paitsi Tornio 
hankki ODL:lta. Raskaudenajan ultraäänet tehdään L-PKS:sta, samoin trisomiaseulat. Ylitornio käyttää myös 
Lapin keskussairaalaa. 
 
Diabeetikoiden silmänpohjakuvaukset on tehty kiertävän kameran avulla, jolloin terveyskeskuksen diabe-
teshoitaja tai röntgenhoitaja on tehnyt kuvaukset. Kiertävä kamera on tullut käyttöikänsä päähän ja kuvaus-
ten jatkosta pitää alueellisesti sopia. Diabetesriskitestien käytännöissä on eroja, eikä testien systemaattisesta 
teosta tai yhteneväisistä pisterajoista ole sovittu alueellisesti. Diabetesriskitestin tekeminen sovitusti tukisi 
myös terveyden edistämistyötä, jossa yhtenä painopisteenä diabeteksen ehkäisy. 
 
Suolistosyövänseulontaa ei kaikissa kunnissa tehdä vaikka suolistosyöpä on nykyään kolmanneksi yleisin 
syöpämuoto Suomessa eturauhas- ja rintasyövän jälkeen.  Suolistosyöpää seulotaan Keminmaassa, Tervolas-
sa ja Ylitorniolla (60-v >). Seulontatutkimus ostetaan Pirkanmaan syöpäyhdistykseltä. Positiivisen näytteen 
antaneet potilaat tähystetään Keminmaassa ja Tervolassa terveyskeskuksessa ja ylitorniolaiset L-PKS:ssa. 

 
Kehittämistarpeet Toimenpiteet Vastuutaho ja aikataulu 

Seulontojen osalta alueellinen yhtenäisyys, ml. 
suolistosyövän seulonta, diabetesriskitesti ja 
yhteisesti sovitut jatkotoimenpiteet, jotka pe-
rustuvat tutkittuun tietoon 

- Seulontojen  yhtenäistäminen  
- Diabetesriskitestin systemaattinen   
  käyttöönotto ja pisterajojen määritys   
  alueellisesti 

johtavat lääkärit, 
diabetestyöryhmä, neuvo-
latyöryhmä, 
2014 - 2015 

Silmänpohjakuvausten alueellinen järjestäminen - - Toimintamallista sopiminen Palvelutiimi, 2013 
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3.2.2 Neuvolapalvelut 
 
Raskaana olevien naisten, lasta odottavien perheiden ja alle kouluikäisten lasten neuvolapalvelut toteute-
taan pääsääntöisesti lähipalveluina, joita kukin kunta/kuntayhtymä tuottaa pääosin itse. Terveydenhoitajien 
resurssit jakautuvat äitiys- ja perhesuunnittelu- ja lastenneuvolatyön lisäksi koulu- ja opiskeluterveydenhuol-
toon. Neuvolapalveluissa terveydenhoitajien osalta resurssit toteutuvat neuvola-asetuksen mukaisesti, mut-
ta lääkäriresurssit ovat riittämättömät. Resurssiongelmista johtuen esim. neuvola-asetuksen mukaisten laa-
jojen terveystarkastusten toteuttaminen ontuu niin äitiys- ja lastenneuvolassa kuin kouluterveydenhuollos-
sakin. 
 
Alueen neuvolat tarjoavat perhevalmennusta ja Simossa toteutetaan Oulunkaaren kuntayhtymän kautta 
etäperhevalmennusta. Keminmaa ja Tervola tuottavat perhevalmennuksen yhteistyössä. Kemin ryhmäneu-
volatoiminnan lisäksi  alueen neuvolat eivät tarjoa muita ryhmämuotoisia palveluja. Neuvolat hyödyntävät 
terveyskeskusten psykologien, toimintaterapeuttien, puheterapeuttien, fysioterapeuttien palveluja niiltä 
osin, kun niitä on kunnassa tarjolla. Tervola ostaa puhe- ja toimintaterapian sekä psykologin palvelut ja Yli-
tornio toimintaterapeutin palvelut yksityiseltä palveluntuottajalta. Erityistyöntekijöiden palvelujen saata-
vuudessa on puutteita ja haavoittuvuutta. 
 
Lapsiperheitä tuetaan perhetyöllä, sosiaalityöllä, lastensuojelutyöllä ja varhaiskasvatuksen palveluilla. Kemis-
sä, Keminmaassa ja Torniossa on käytössä Varhain vanhemmaksi – toimintamalli eli sosiaalityöntekijän ja 
terveydenhoitajan yhteisvastaanotto nuorille lapsiperheille. Ylitorniolla tehdään yhdessä sosiaalityöntekijän 
kanssa kotikäynti ensisynnyttäjien luo.  Alueella toimii Kemin ja Tornion perheneuvolat. Kemin perheneuvola 
tarjoaa palveluja Tervolalle, Keminmaalle ja Simolle. Tornion perheneuvola tarjoaa liikkuvaa palvelua Ylitor-
niolle. Perheneuvolapalvelujen kysyntä ylittää tarjonnan. Jonot perheneuvolaan ovat pitkät. Alle kouluikäis-
ten kehitystasoarviot venyvät puolesta vuodesta vuoteen, mikä on liian pitkä menetetty aika kuntoutuksen 
näkökulmasta katsottuna. Alueen kunnissa saa perhetyön palveluja sosiaalitoimen kautta. Torniossa ja Ke-
minmaalla työskentelee neuvolan perhetyöntekijä. Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin psykiatrian yksikkö tarjo-
aa vauvaperhetyön palveluja etenkin varhaisen vuorovaikutuksen tukemiseen.  Lapsiperheille suunnattua 
kotipalvelua on tarjolla kaikissa kunnissa. Erityistä tukea tarvitsevien perheiden tarpeet näyttävät kasvavan. 
 
Alueellisten, monialaisten toimintamallien luominen koetaan tärkeäksi. Suomen mielenterveysseuran Siivet 
– hankkeen puitteissa kehitetään alueellisia lapsiperheiden tukimuotoja. Kohteena ovat parisuhteen ja per-
heen hyvinvointia koettelevat muutostilanteet. Sen tarkoituksena on tuottaa moniammatillinen perheen 
valmennusprosessi -kokonaisuus sekä ensimmäistä yhteistä lasta odottaville pariskunnille että toisaalta eroa 
harkitseville perheille. Kemi on mukana PaKaste2 – hankkeessa, jonka aikana luodaan raskaana olevien päih-
deäitien/perheiden alueellinen toimintamalli yhteistyössä neuvolan, sosiaalitoimen, A-klinikan ja erikoissai-
raanhoidon kanssa. 
 
Vuonna 2012 alueen kuntiin syntyi 661 lasta, kun vuonna 2011 syntyi 712 vauvaa. Syntyneiden määrän vä-
heneminen on huomattava.  Samanaikaisesti alueen aborttiluvut ovat valtakunnallisesti vertailtuna huoles-
tuttavan korkeita, varsinkin Kemissä, Simossa ja Ylitorniolla, jossa joka neljäs raskaus päättyy keskeytykseen. 
Vaikka palveluja ja tietoa on saatavilla, raskaudenkeskeytykset ovat lisääntyneet 20 - 24-vuotiaiden ikäryh-
mässä. Taustatekijöistä nousee esille sosiokulttuuriset tekijät ja nuorten pitkittynyt työttömyys. Asiakkaiden 
ja ympäristön muuttuessa alueella tarvitaan seksuaalikasvatuksen osaamista ja toimintakäytäntöjen yhte-
näistämistä huomioiden seksuaaliterveyden edistämisestä annetut suositukset. 
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Kehittämistarpeet Toimenpiteet Vastuutaho ja aikataulu 

Perhesuunnittelun ja seksu-
aaliterveyden edistäminen 
 

- Käytäntöjen yhtenäistäminen hoitosuositusten mukaisesti  
- Käypä-hoitosuositusten mukaiset testikäytännöt (papa,   

tartuntataudit) ehkäisyneuvonnan yhteyteen 
- Kokeiluna ehkäisyvälineiden ilmaisjakelu nuorille aikuisille  

ja  vaikutusten seuranta  
- Selvitys raskauden keskeytykseen johtavista tekijöistä   

 esim. amk – opinnäytetyönä 

neuvolalääkärit ja th, 
2014 - 2015  

 

 
 

PTH-yksikkö ja AMK 

Erityistyöntekijöiden palvelu-
jen saatavuuden ja henkilös-
tön osaamisen varmistami-
nen 

- Alueellisen erityisosaamisen turvaaminen liikkuvilla 
työntekijöillä 

kunnat + PTH-yksikkö 

Alueellisten, monialaisten 
toimintamallien luominen 

- Raskaana olevien päihdeäitien/perheiden toimintamalli 
juurrutetaan koko alueelle  

PaKaste – hankkeen 
toimijat 
 

Kehittämistarpeet, joille ei ole vielä aikataulua 

  Sähköisten palvelujen kehittäminen esim. terveysneuvonta, omahoito 

Koulutustarpeet  

 Alueellisen yhteistyön kehittämisfoorumina toimivat alueelliset äitiyshuollon yhteistyöpäivät yhdessä alueen 
kuntien ja erikoissairaanhoidon kanssa 

 Seksuaalineuvojakoulutusta (PPO-AMK) 

 Koulutusaiheita synnytys- ja lastentautien alalta 

 Uudet kasvukäyrät ja niiden liittäminen Pegasos – ohjelmaan 

 

 

3.2.3 Kouluterveydenhuolto 

 
Terveydenhuoltolain 16§ pykälän mukaisesti kunnan on järjestettävä kouluterveydenhuollon palvelut perus-
opetusta antavien oppilaitosten oppilaille. Palveluihin sisältyvät mm. kouluyhteisön hyvinvoinnin edistämi-
nen, vuositarkastukset, erityisen tuen tarpeen varhainen tunnistaminen. Kunnan on kouluterveydenhuoltoa 
järjestäessään toimittava yhteistyössä vanhempien, oppilashuolto- ja opetushenkilöstön ja muiden tarvitta-
vien tahojen kanssa.  

Alueen kouluterveydenhuollon piirissä on yhteensä noin 6500 koululaista. Kouluterveydenhuollosta annetun 
asetuksen mukaiset suositukset henkilöstöresursseista jäävät THL:n ja AVI: n selvitysraportin mukaan lääkä-
riresurssin osalta vajaaksi kaikissa Lapin kunnissa. Lääkäriresurssien vajetta on myös alueen kunnissa, jolloin 
on mietittävä mahdollisuuksia yhteiseen koululääkäriin.  Terveydenhoitajien osalta asetuksen mukaiset suo-
situkset toteutuvat, vaikka tarkkaa resurssimäärää on mahdotonta laskea, sillä terveydenhoitajat tekevät 
kouluterveydenhuollon ohella montaa muutakin työtä. Kouluilla toimivat kuraattorit ja opinto-ohjaajat, mut-
ta psykologinpalveluista on puutetta kuten myös muista erityisosaajista. 

Alueella on hyvin toimivia koulu- ja oppilashuollon käytäntöjä, mutta oppilaitosten käytännöt ja yhteistyön 
toimivuus vaihtelee suuresti. Peruskoulun loppumisen jälkeen nuori joko jää ilman opiskelupaikkaa tai jatkaa 
opintojaan lukiossa/ammatillisessa oppilaitoksessa omalla tai toisella paikkakunnalla. Tätä aikaa kutsutaan 
nivelvaiheeksi. Yhteistyö ja tiedon kulku nivelvaiheessa eri toimijoiden kesken kangertelee esim. peruskou-
lusta ammatilliseen oppilaitokseen, erityiskoulusta ammatilliseen oppilaitokseen, kouluterveydenhuollosta 
sosiaalitoimeen jne. Nivelvaiheen tuki voisi olla parasta mahdollista nuoren syrjäytymisen ehkäisyä peruspal-
velujen saralla ja nuoren luonnollisessa ympäristössä.  
 
Länsi-Pohjan keskussairaalan erityispoliklinikka järjestää kehitysvammaisten lasten ja nuorten erityispalvelu-
ja yhteistyössä kunnan perusterveydenhuollon, sosiaalitoimen ja muiden toimijoiden kanssa. Erityispoliklini-
kan asiakkaaksi tullaan kunnan kehitysvammahuollon kautta ja työ painottuu lasten ja nuorten kanssa tehtä-
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vään työhön, erityisesti alle 22-vuotiaisiin. Erityispoliklinikan rooli kohtuullisen uutena toimijana vaatii vas-
tuiden ja toimintatapojen sekä roolien selkeyttämistä.  
 

Kehittämistarpeet Toimenpiteet Vastuutaho ja aikataulu 

Hyvien käytäntöjen levittäminen sekä 
oppilashuoltotyön toimintamallien 
yhtenäistäminen ja kehittäminen mo-
niammatillisessa yhteistyössä 

 

- Oppilashuoltotyöryhmien yhteistyön tiivistä-
minen 

- Käynnistetään alueellinen oppilashuoltostra-
tegiatyö 

- Varhaisen puuttumisen keinot käyttöön 
- Yhteistyön lisääminen koulun, kodin ja koulu-

terveydenhuollon välillä sekä sosiaalitoimen 
kanssa 

- Yhteistyö Arjen turvaa -hankkeen kanssa 
kouluterveyskyselyn hyödyntämismallin jal-
kauttamiseksi (AVI) 
Erityispoliklinikan roolin selkeyttäminen (op-
pimisvaikeudet, suunnitelmat) 

Alueellinen sivistystiimi 
koluth:sta vastaavat + 
koulujen rehtorit 

Päihteiden käyttö ja riippuvuudet –
keinot  ja osaamisen vahvistaminen 
 

- Kouluterveydenhoitajan työpariksi psyk.sh.  
- Päihdekyselyn tulosten parempi hyödyntämi-

nen 
- Peliriippuvuuteen puuttumisen riskirajat ja 

keinot 
- Yhteistyö hyvinvoinnin ja terveyden edistämi-

sen työryhmän kanssa 

 

Alueella on puutetta lääkäriresursseis-
ta 

- Selvitetään alueellisen koululääkärin tarve  Johtavat lääkärit, 2014 

Koulutustarpeita: 

 Ryhtiasiat ja raajojen virheasennot (ESH) 

 Skoliometrin käyttöönotto yhteneväistä 

 Riippuvuudet, nykyajan uudet ilmiöt 

 

 

3.2.4 Opiskeluterveydenhuolto 
 
Kunnan perusterveydenhuollon on järjestettävä opiskeluterveydenhuollon palvelut alueella sijaitsevien luki-
oiden, ammatillisten oppilaitosten sekä korkeakoulujen ja yliopistojen opiskelijoille heidän kotipaikastaan 
riippumatta. Ammattiopisto Lappialla on kaksi toimipistettä Kemissä ja yksi toimipiste Torniossa, Tervolassa, 
Keminmaassa ja Simossa. Kemi-Tornion ammattikorkeakoululla on Torniossa yksi ja Kemissä kolme (sosiaa-
liala, terveysala, tekniikka) toimipistettä. Lisäksi Humanistisella ammattikorkeakoululla (HUMAK) on Tornios-
sa ja Ammattiopisto LUOVI:lla Kemissä yksi toimipiste. Opiskeluterveydenhuollonpiirissä on vajaat 5000 
opiskelijaa.  
 
 Asetuksen mukaan lääkärin palveluja on asetuksen mukaan oltava 3000 opiskelijaa/ 1 lääkäri ja terveyden-
hoitajalla 800 opiskelijaa/ 1 kokoaikainen terveydenhoitaja. Terveydenhoitajaresurssit ovat asetuksen mu-
kaisella tasolla, mutta lääkäriresurssit ovat riittämättömät. Eri oppilaitoksissa ja myös oppilaitosten sisällä 
on hyvin eri tavalla toimivia opiskeluhuoltoryhmiä. Kemissä, Keminmaassa ja Simossa kuraattorin työaika 
jakaantuu peruskoulun ja lukion oppilaiden välillä. Ammattikorkeakoululla kuraattori on toimipisteiden yh-
teinen ja opinto-ohjaajia on kaksi. Lisäksi ammattiopistolla on omat kuraattorit ja opinto-ohjaajat. Näistä 
erityisosaajista on jo tälläkin hetkellä puutetta, ja lisäksi opiskelijoiden asemaa parantamaan on valmisteilla 
uusi oppilas- ja opiskelijahuoltolaki, joka velvoittaisi kunnat järjestämään myös psykologipalvelut toisen as-
teen kouluihin.  

Opiskelijoiden arjessa näyttäytyy vuorokausirytmin ongelmat ja peliriippuvuus. Nuorten opiskelijoiden mie-
lenterveysongelmat näkyvät opiskelun arjessa sosiaalisena pelkona ja ahdistuksena. Tarpeen mukaan opiske-



13 
 

lija ohjataan psykiatristen, nuorten päihdetyön tai sosiaalitoimen palvelujen piiriin. Nivelvaiheen(16-18v.) 
tuen tarpeet näkyvät myös keskiasteella. Tähän asiaan voisi miettiä ratkaisuja oppilashuollon kehittämisen 
kautta. Myös vertaistoiminnan virittäminen voisi auttaa opiskelijoita tukemaan toinen toistaan matalan kyn-
nyksen palveluna. Ryhmämuotoisia palveluja on tarjolla vähän, vaikka tarvetta olisi. Syy ryhmätoiminnan 
vähäisyyteen nähdään resurssikysymyksenä. Mielenterveyspalveluille on enemmän tarvetta kuin tarjontaa. 
Kemissä on kokeiltu oppilaitoksen ja mielenterveysaseman yhteistoimintaa.  Kouluille tarvittaisiin psykiatri-
nen sairaanhoitaja, jonka puoleen voisi kääntyä varhaisessa vaiheessa ja joka tarjoaa kouluilla matalan kyn-
nyksen vastaanottoa.  Oppimisvaikeuksien selvittelyyn on liian pitkät jonot. Neuropsykologin arviointipalve-
lut hankitaan ostopalveluna ja toimintaterapeutin arvioille olisi kysyntää enemmän kuin tarjontaa. Nuoriso-
lain myötä opintonsa keskeyttäneiden opiskelijoiden tuki selkeytyi, sillä etsivä nuorisotyö saa ilmoituksen 
opintojen keskeytymisestä, mutta toimia pitäisi olla jo paljon aikaisemmin puuttumalla ajoissa esim. poissa-
olojen syihin. Alueella toimii nuorten palvelujen ohjaus- ja tukiverkosto, joka osaltaan kehittää yhteistyötä. 

Sähköisiä palveluja on vielä niukasti tarjolla opiskeluterveydenhuollossa. Torniossa ja Kemissä on käytössä 
sähköinen opiskelijaterveydenhuollon verkkoneuvonta, jonka käyttö on ollut melko vähäistä. Torniossa amk- 
opiskelijat käyttävät sähköistä ajanvarausta ahkerasti. Ongelmallisuutta aiheuttaa se, että järjestelmä ei toi-
mi yhteen Pegasos – ohjelman kanssa. PaKaste – hankkeessa on kokeiltu sähköistä terveyskyselyä, jossa on 
vielä kehittämistä. Kyselyjen osalta tulosten hyödyntämistä palvelujen suunniteluun tulisi selvittää. 
 

Kehittämistarpeet Toimenpiteet Vastuutaho ja aikataulu 

Matalankynnyksen mielenterveyspal-
veluiden järjestäminen opiskeluter-
veydenhuollossa 

- Sijoitetaan LPSHP:n psykiatrialta kaksi psykiat-
rista sairaanhoitajaa kouluille ja oppilaitoksiin 

Palvelutiimi, LPSHP 

Nivelvaiheen tuen kehittäminen - Nivelvaiheen tuen toimintamalli 
- Hyödynnetään PaKastee:ssa tehtyä työtä, 

oppilashuoltotyöryhmien kokemuksia sekä 
alueella toimivia nuorisoverkostoja 

Sivistystiimi, nuoriso-

toimi 

Kehittämistarpeet, joilla ei vielä aikataulua 

 Sähköisten palvelujen kehittäminen muiden palvelujen rinnalle 

 Oppimisvaikeuksien selvittelyn nopeuttaminen 

Koulutustarpeita   

 Nuorten syrjäytymisen ehkäisy 

 Peli- ja nettiriippuvuuden puuttumisen toimintamallit ja niiden hoito 

 Yhteistä koulutusta opetus- ja opiskeluhuollon henkilöstölle, mm. varhainen puuttuminen 

 Maahanmuuttajien kohtaaminen ja monikulttuurisuus 

 Päihdeosaamisen vahvistaminen 

 Alueellista työterveyskoulutusta toisen asteen ammattioppilaitosten terveydenhoitajille ja lääkäreille. Sen mu-
kaan, mitä aloja missäkin oppilaitoksissa on 

 

 

3.2.5 Työterveyshuolto 
 
Syksyllä 2012 palvelutiimi valtuutti Kemin terveydenhuollon johtaja Outi Kääriäisen tekemään alueellisen 
työterveyshuollon kartoittamisen ja kehittämissuunnitelman helmikuun 2013 loppuun mennessä. Selvitystyö 
yhdistettiin järjestämissuunnitelmatyöhön.  
 

Työterveyshuollon tavoitteena on työnantajan, työntekijän ja työterveyshuollon yhteistoimin edistää työn-
tekijöiden terveyttä sekä työ- ja toimintakykyä työuran eri vaiheissa, työhön liittyvien sairauksien ja tapa-
turmien ehkäisyä, työn/työympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta sekä työyhteisön toimintaa. Kunnan 
on järjestettävä alueensa työpaikkojen työntekijöille lainsäädännössä säädetyt työterveyshuoltopalvelut ja 
työterveyshuoltoa soveltuvin osin kunnan alueella toimiville yrittäjille. Työterveyshuoltolain muutos 
1.6.2012 velvoittaa työnantajan järjestämään henkilöstölleen työterveyshuollon, joka on luonteeltaan ennal-
taehkäisevää. Halutessaan työnantaja voi järjestää työntekijöilleen sairaanhoitoa. Se, mitä palveluita työter-
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veyshuoltoon kuuluu, vaihtelee työnantajittain. Työterveyshuollon tulisi toimia tiiviissä yhteistyössä työnan-
tajan kanssa, edellyttäen, että työntekijät ovat tiiviisti mukana oman terveytensä eli työkykynsä ylläpitäjinä.  
 
Työterveyshuollonpalvelujen piirissä alueella on nyt yhteensä n. 10 000 työtekijää, joista n. puolet on julki-
selta sektorilta. Reilulla puolella työntekijöistä on myös sairaanhoitosopimus. Kunnalliset työterveyshuollot 
ovat suhteellisen pieniä toimijoita, joilla kaikilla on puutetta lääkäreistä ja erityisosaajista. Lisäksi alueella 
toimii yksityisiä palveluntuottajia, joiden kanssa kuntien yhteistyö on ollut lähinnä alihankintaa ja lääketie-
teellisen erityisosaamisen ostamista. Kunnallisten yksiköiden pieni koko vaikeuttaa hyvän työterveyshuolto-
käytännön mukaisten palveluiden järjestämistä. Yhteistyötä vaikeuttaa myös se, että eri tietojärjestelmät 
eivät mahdollista potilastietojen näkemistä terveyskeskuksen, työterveyshuollon ja erikoissairaanhoidon 
välillä edes potilaan luvalla, jolloin tiedot aikaisemmista sairauksista jäävät potilaiden antaman tiedon va-
raan. 
 

Työterveyshuollolle on luotu oma rahoitusmallinsa, jossa kustannuksista vastaavat työpaikat ja työntekijät. 
Työnantaja maksaa työterveyshuollon palvelut tuottavalle yksikölle ja saa niistä Kelalta korvausta. Kelan 
korvaus puolestaan maksetaan työtulovakuutuksesta, jota työntekijät ja työnantaja maksavat yhdessä. Työ-
terveyshuollon palvelut ovat käyttäjilleen maksuttomia.  Hyvin organisoituna työterveyshuolto on kunnalle 
vähintäänkin kustannusneutraalia. Tornio on näillä perustein lisäämässä yhden lääkärin ja yhden tervey-
denhoitajan virat vuoden 2013 alusta. 
 
Työterveysyksiköiden yhteistyön tehostamiseksi kaikki alueen kuntien työterveyshuollot osallistuvat 2013 
käynnistyvään Työterveyslaitoksen koordinoimaan Lapponian Seittihankkeeseen. Hankkeelle Työterveyslai-
tos on hakenut ulkopuolisen rahoituksen ja kunnan ”rahoitusosuutena” tth:sta osoitetaan työpanosta. Hank-
keessa voidaan yhdessä kehittää työterveyshuollon prosesseja, toiminnan laatua ja tuotteistamista. Halutes-
sa voidaan tehdä laatujärjestelmä. 
 
Osaavan henkilöstön rekrytointi ja pitäminen on haasteellista. Ylikunnallisten asiakkaiden palvelujen tuotta-
minen on monimutkaista. Henkilöstön voimavaroja menee päällekkäiseen työhön, erityisosaajien työllistä-
miseen pienten yksiköiden asiakasmäärät eivät riitä. Pienet yksittäiset työterveyshuollon yksiköt ovat haa-
voittuvaisia. 
 
Työryhmässä on vahvistunut yhteinen tahtotila kehittää työterveyshuoltoa alueellisena kokonaisuutena, 
jolle LPSHP on valmis siirtämään työterveyshuoltonsa Terveystalolta, sopimuksella on 6 kk irtisanomisaika. 
LPSHP:llä on noin 1000 työntekijää. Työryhmässä on selvitelty eri toimintamalleja; kumppanuussopimukset, 
verkostomalli, isäntäkuntamalli, kunnallinen liikelaitosmalli, osakeyhtiömalli. Perusteellisempi selvitys asiasta 
valmistuu helmikuun 2013 aikana Outi Kääriäisen saaman toimeksiannon loppuraportissa. 
 

Kehittämistarpeet Toimenpiteet Vastuutaho ja aikataulu 

Työterveyshuollon yksiköiden alueellisen yhteis-
työn kehittäminen 

- Työskennellään yhdessä Seitti-
hankkeessa 

tth - työryhmä ja vastaavat 
lääkärit, 2013 - 2016 

Työterveyshuollon alueellisen kokonaisuuden 
selvittäminen 

- Työterveyshuolto – selvitys Palvelutiimi 2 /2013 

 

 

3.2.6 Työttömien terveystarkastukset 

 
Terveydenhuoltolain (13§) mukaan kunnan on järjestettävä terveystarkastukset asukkaille. Terveysneuvon-
taa ja – tarkastuksia tulee olla tarjolla myös opiskelu- ja työterveyshuollon ulkopuolelle jääville nuorille ja 
työikäisille. Työttömien työkyvyn arvioinnilla ja terveystarkastuksilla pyritään ehkäisemään työttömyyden 
pitkittymistä, lisäämään työvoiman tarjontaa ja pidentämään työuria. Nuorten kohdalla työkyvyn arviointi ja 
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kuntoutus on osa yhteiskuntatakuun toimenpanoa. Työttömien terveyspalveluja on kehitetty suuremmissa 
kunnissa hankkeiden kautta.  

Alueen kunnissa on vaihtelua työttömien terveystarkastusten toteutumisessa. Torniossa neuvolassa tehdään 
työvoiman palvelukeskuksen lähetteellä terveystarkastuksia ja Kemissä niitä tehdään sekä terveydenhuolto-
palveluissa että työllistämishankkeeseen liittyen. Muutoin kunnissa tarkastuksia tehdään tarvittaessa.  To-
teuttamiseen tarvitaan jatkuvuutta sekä tiiviimpää perusterveydenhuollon, sosiaalitoimen sekä työ- ja elin-
keinohallinnon yhteistyötä. Muualla Suomessa kunnat, jotka ovat toteuttaneet työttömille terveystarkastuk-
sia, ovat arvioineet toiminnan vaikuttaneen asiakkaiden tilannekartoituksiin ja sitä kautta oikean palvelun 
piiriin ohjautumiseen. Vaikutuksena nähdään myös perusterveydenhuollon yhteistyön paraneminen sosiaali-
toimen ja TE- hallinnon kanssa. Länsi-Pohjan alueelle tarvitaan yhteinen toimintamalli työttömien terveys-
tarkastusten toteuttamiseksi. Kemi-Tornion amk:n Pohjoinen hyvinvointikeskus- projektissa pilotoidaan yh-
teistyössä Kemin työllistämishankkeen kanssa palvelupolkua yksin asuville toimeentulotuen miesasiakkaille. 
Kokemuksia ja malleja voi hyödyntää alueellisesti. 
 

Kehittämistarpeet Toimenpiteet Vastuutaho ja aikataulu 

Työttömien terveystarkastusten 

järjestäminen ja yhtenäistäminen 

- Selvitetään resurssitarpeet ja 
alueellinen toimintamalli 

 Palvelutiimi 2014 - 

 

 

3.2.7 Iäkkäiden neuvontapalvelut 

 
Kunnan on järjestettävä vanhuuseläkeläisille hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä edistäviä neuvontapal-
veluja (sosiaalisen turvallisuuden vahvistamista, elintapaohjausta, sairauksien ja tapaturmien ennaltaeh-
käisyä, toimintakyvyn arviointia ja tarvittavaa tukea). Ikäihmisiä tulee ohjata sairaan- ja lääkehoidossa. Yksi 
sosiaali- ja terveydenhuollon tulevaisuuden haasteita on se, miten onnistutaan ennaltaehkäisevässä työssä 
sekä ikäihmisten toimintakyvyn ylläpitämisessä ja sitä kautta raskaamman palvelutarpeen vähentämisessä.  
 
Neuvontapalvelujen osalta alueen palvelujärjestelmä näyttäytyy pirstaleisena. Palvelujärjestelmän moninai-
suuden vuoksi asiakkaalla on usein vaikea löytää oikeaa tahoa, jonka puoleen kääntyä ja tuolloin hän kuor-
mittaa useita järjestelmiä. Seniorineuvolan alaisuuteen lukeutuva toiminta toteutuu Torniossa väestövas-
tuuneuvolassa sekä Keminmaassa ja Simossa osittain päivätoiminnan kautta. Kemiin ja Ylitorniolle peruste-
taan lähivuosina seniorineuvola. Ennaltaehkäiseviä kotikäyntejä tehdään Kemissä (AMK yhteistyönä) ja Ke-
minmaassa, Torniossa ja Ylitorniolla (yli 75 - 80-vuotiaille). Kemissä, Keminmaassa, Simossa ja Tervolassa 
tehdään ikäterveystarkastuksia (70 - 80-v). Ennaltaehkäisevien kotikäyntien ja terveystarkastusten käytännöt 
ja toteuttamismallit ovat vaihtelevia. Keminmaassa ja Torniossa työskentelee ikäihmisten palveluohjaaja/-
neuvoja. Muutoin kunnissa ohjataan ja neuvotaan perustyön ohessa ja tarvittaessa tehdään palvelutarpeen 
arvio joko kotikäynnillä tai vastaanotolla. Tervolassa ja Ylitorniolla on laadittu palveluopas. Sähköisten palve-
lujen tarjonta ja käyttö on vielä vähäistä (Torniossa verkkoneuvonta).  Saarenvireessä toimii jo asiakkaita ja 
kuntia palveleva neuvontapalvelu ja siellä olisi tarvittava osaaminen. Veteraanien asiamiespalvelun toimi-
vuus vaihtelee alueen kunnissa. Saarenvireellä voisi olla lisäksi rooli ostopalveluna kuntien veteraanien alu-
eellisena asiamiehenä. 
 
Tulevaisuudessa neuvontapalvelujen tarve kasvaa, joten alueellista selvitystyötä ja neuvontapalvelujen ke-
hittämistä mm. hankkeen kautta tulisi harkita. Alueellisen neuvontapalvelun tulisi perustua sosiaali- ja terve-
ysalan asiantuntemukseen, jolloin pisteestä voisi saada yleistä neuvontaa, ohjeita, mahdollisen suoran ajan 
ja ohjauksen oikealle työntekijälle. Asianmukainen neuvonta palvelee asiakkaiden tarpeita ja vapauttaa re-
sursseja muihin perustehtäviin. Neuvonta- ja ohjauspalvelun tulisi madaltaa aitoja eri hallintokuntien ja kol-
mannen sektorin välillä. Ohjaus- ja neuvontapalvelua tulisi kehittää osana päiväpalvelutoimintaa, liikkuvia 
palveluja sekä sähköisiä palveluja. Keminmaan kunta pilotoi terveyskioski-toimintamallia Kemi-Tornion 
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amk:n Pohjoinen hyvinvointikeskus-projektissa vuoden 2013 aikana. Hankkeen kokemuksia tulee hyödyntää 
alueellisesti. 
 

Kehittämistarpeet Toimenpiteet Vastuutaho ja aikataulu 

Alueellisten neuvontapalveluiden 
järjestäminen 

- Selvitystyö, hankerahoituksen hyödyntäminen 
- Terveys- ja hyvinvointiauto -Onnin hyödyntäminen   

Palvelutiimi 2013- 

 

 

3.2.8 Mielenterveys- ja päihdetyö 

 
Mielenterveystyö (Mielenterveyslaki 1116/1990) toteutetaan yhteistyössä sairaanhoitopiirin, terveyskeskus-
ten, sosiaalihuollon ja erityishuoltopiirien kanssa. Päihdehuoltoa toteutetaan sekä sosiaali- ja terveydenhuol-
lon yleisissä palveluissa että erityisissä päihdepalveluissa, joita ovat mm. A-klinikat, kuntoutuslaitokset, en-
sisuojat ja asumispalvelut. Päihdehuollon palveluista säädetään pääasiassa päihdehuoltolaissa (41/1986) ja 
ehkäisevää päihdetyötä määrittää pääasiassa raittiustyölaki (828/1982). Kunta huolehtii mielenterveys- ja 
päihdepalvelujen järjestämisestä. Sairaanhoitopiiri puolestaan huolehtii erikoissairaanhoitona annettavista 
palveluista. Länsi- Pohjassa psykiatrisen erikoissairaanhoidon palvelut ovat olleet muutoksen kohteena. Ver-
kostomaisella työskentelyllä on alueella pitkät perinteet.  Kehittämisen paineita luo sairaalapaikkojen vä-
heneminen, joka luo mahdollisuuksia, mutta myös haasteita avopalvelujen ja kuntoutuksen kehittämiseen. 
Kansallinen mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2015 linjaa tulevaisuuden painopisteiksi asiakkaan aseman 
vahvistamisen, mielenterveyden ja päihteettömyyden edistämisen, ehkäisyn ja avohoidon. Kehittämisessä 
tulee keskittyä peruspalvelujen toimivuuteen. 
 
Torniota lukuun ottamatta kunnissa toimivat omat aikuisasiakkaita palvelevat mielenterveysasemat. Tornio 
ostaa palvelut sairaanhoitopiiriltä. Keminmaan, Tervolan, Simon ja Ylitornion mielenterveysasemilla työsken-
telee psykiatrisia sairaanhoitajia ja osa-aikainen lääkäri. Kemissä ja Torniossa mielenterveystyössä on lisäksi 
psykologi ja sosiaalityöntekijä. Kunnat käyttävät L-PKS: n yleissairaala-, lasten- ja nuorisopsykiatrian palvelu-
ja. Kotikuntoutusta tehdään työpareittain. Psykiatripulan vuoksi ei-kiireetöntä lääkäriaikaa joutuu odotta-
maan pitkään. Vaikka alalla työskentelevillä on monipuolista koulutusta, niin alueella on pulaa erityisosaami-
sesta. Tulevaisuudessa eläköityvien tilalle tarvitaan lisää yksilö-, ryhmä- ja traumapsykoterapeutteja, toimin-
taterapeutteja sekä sosiaalityöntekijöitä.  
 
Kemissä ja Torniossa on A-klinikat. Kemin A-klinikka myy palveluja Keminmaalle, Tervolalle ja Simolle. Tornio 
myy palveluja Ylitorniolle. Molempien A-klinikoiden tiimi on moniammatillinen; päihdehoitoon perehtyneitä 
psykiatrisia sairaanhoitajia, lääkäri ja sosiaalityöntekijä. Päihdelääketieteeseen suuntautuneelle erikoislää-
kärille on alueellista tarvetta. Katkaisu- ja kuntoutushoitoa tarjotaan avopalveluina A-klinikoilla. Katkaisu-
hoitopaikkoina toimivat lisäksi alueen terveyskeskukset, päivystyksen tarkkailuyksikkö ja Kemissä Sauvosaa-
ren sairaala ja Päihdekuntoutumisyksikkö Pihla. Alueen kunnat ostavat kukin erikseen katkaisu – ja kuntou-
tushoitoa mm. paikalliselta Botnia 24:lta ja useilta yksityisiltä palveluntuottajilta eri puolilta maata. Tervolas-
sa käytetään hyvin vähän laitoshoitoa. Keminmaassa päihdehuollon palvelut hoidetaan pääosin ostopalvelu-
na. 
 
Ehkäisevää mielenterveys- ja päihdetyötä tekevät kaikki työntekijät mahdollisuuksiensa mukaisesti. Päihde- 
ja mielenterveyden asioiden puheeksi ottamiseen läpi kaikkien palvelujen tarvitaan lisäkoulutusta. Kunnissa 
toimii moniammatillisia yhteistyöryhmiä ehkäisevän työn moottoreina. Lapsiin ja nuoriin tulisi satsata 
enemmän ja ehkäisevä mielenterveys- ja päihdetyö tulisi kytkeä tiiviisti alueelliseen hyvinvoinnin ja tervey-
den edistämistyöhön. Sekä Kemissä että Torniossa työskentelee nuorten ehkäisevään päihdetyöhön osaksi 
suuntautunut työntekijä. Alueella järjestetään jonkin verran ryhmätoimintaa, mutta alueellista yhteistyötä ja 
ryhmätyötä työmuotona tulisi lisätä. Moniammatillinen “Time out”-toimintamalli (tuki kutsuntaikäisille ja 
varusmies/siviilipalveluksen keskeyttäneille) on juurtunut alueen kuntiin. Kunnat järjestävät mielenterveys-
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kuntoutujille päivätoimintaa omana toimintana, ostopalveluna ja järjestöjen tuella. Päihdeasiakkaille tarjon-
ta on vähäistä, vaikka mielekäs toiminta ja arjen tuki nähdään tärkeänä matalan kynnyksen palveluna. Tule-
vina vuosina sekä Torniossa että Keminmaassa kehitetään Kaste – hankkeen kautta päivätoiminta- ja tu-
kiasumisen palveluja. Kaiken kaikkiaan alueella on liian vähän matalan kynnyksen päivätoimintaa ja kehittä-
misen tarve on selkeä. 
 
Etäpalveluna järjestetty päihdehoito vaikuttaa asiakkaiden avohoitoon sitoutumiseen. Tervolassa ja Ke-
minmaassa on runsaasti työkykynsä menettäneitä työikäisiä päihdeasiakkaita, joiden avohoitoon sitoutumi-
nen on heikkoa. Työikäisten päihde- ja mielenterveyskuntoutujien kuntouttavia palveluja tulisi kehittää alu-
eellisesti, mm. kuntoutuskurssit, ryhmäpalvelut, sosiaalisin perustein räätälöity välimuotokuntoutus.  Alueel-
la toimii kaksi erityisryhmien kuntouttavaan työtoimintaan erikoistunutta säätiötä, joilta kunnat ja Kela osta-
vat palveluja (Meri- Lapin Työhönvalmennussäätiö ja Tornion työvoimalasäätiö).  Alueella olisi tarvetta tehdä 
laajempaa yhteistyötä myös työterveyshuollon kanssa.  

 
Alueen kunnat ovat järjestäneet mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden asumispalvelut osittain omien kuntou-
tuskotien ja asumisyksiköiden kautta. Lisäksi kaikki kunnat ostavat kukin erikseen asumispalveluja yksityisiltä 
paikallisilta palveluntuottajilta sekä muualta Suomesta. Tarvittaessa kotona asumista tuetaan räätälöityjen 
palvelujen ja kotihoidon avulla. Alueella on tarpeita selvittää erityisryhmien asumispalveluja ja kotona asu-
mista tukevia palveluja kokonaisuutena esimerkiksi hyödyntämällä sosiaalisen isännöinnin mallia.  
 
Päihde- ja mielenterveysasiakkaiden somaattisten sairauksien hoito mietityttää alan ammattilaisia ja näiltä 
osin yhteistyötä sekä perusterveydenhuollon että erikoissairaanhoidon kanssa tulisi tiivistää. Asiaan voi kiin-
nittää huomiota mm. ”PäihdeKaste – hankkeen” sisällä ja luotuja toimintamalleja tulee hyödyntää alueelli-
sesti.  
 
Nuorten päihdetyöntekijät ovat tarpeen, koska yhä nuoremmat tarvitsevat päihdetyön palveluja. Jopa ala-
ikäisille on ollut tarvetta löytää päihdehuollon laitoshoitopalveluja. Alueelle kaivataan selviämisasemaa, jon-
ka kautta hoitoonohjaus voisi toteutua nykyistä paremmin. Nuoret aikuiset, etenkin opiskelijat, on kasvava 
asiakasryhmä mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalveluissa. Tarpeet lisätä opiskelijoiden avopalveluja ovat 
kovat ja nuorisopsykiatrian poliklinikka hakee kahden sairaanhoitajan resurssia, jotta he voisivat jalkautua 
oppilaitoksiin. Psykiatria, päihdetyö, sosiaaliyö, etsivä nuorisotyö ja opiskelijahuollot tekevät tiivistä yhteis-
työtä, mutta silti toimintamalleja tulisi selkeyttää. Järjestelmään jää väliinputoajia, 16 - 18 – vuotiaita nuoria, 
jotka eivät ole oikein kenenkään vastuulla. Kemissä mielenterveysasemalla on syksyn 2012 aikana kokeiltu 
työmuotoa, jossa psykologi, sairaanhoitaja ja mielenterveyshoitaja ovat tarjonneet hoitoarvioaikoja opiskeli-
joille.  Tarve on ollut tarjontaa suurempi. Kemi on luomassa PaKaste 2- hankkeen kautta moniammatillista 
toimintamallia nuorten aikuisten palvelujen kehittämiseksi. Yhteistyön kehittäminen konkretisoituu asiak-
kaalle mm. yhteisen palvelusuunnitelman kautta. Toimintamalli on levitettävissä koko alueelle. 
 
Nuorissa perheissä näyttäytyy mielenterveyden ja arjen hallinnan ongelmat, taloudelliset vaikeudet ja päih-
teet. Nuorten äitien huumeongelmat lisääntyvät huolestuttavasti. Mielenterveys- ja päihde sekä sosiaalipal-
velujen piiriin tulee perheitä monenlaisten ongelmien kanssa ja heitä olisi pitänyt pystyä auttamaan jo paljon 
aikaisemmin.  Alueelle kaivataan yhtenäisiä monialaisia toimintatapoja, jotta ongelmat tunnistettaisiin ajois-
sa ja asiakkaat osattaisiin ohjata oikeiden palvelujen piiriin mm. perhetyön eri muodot, etsivä nuorisotyö, 
sosiaalityö, perusterveydenhuolto.    
 
Kemissä ja Ylitorniolla esiin nousevana ongelmana ovat ikääntyvät päihdeasiakkaat. Heidän tarpeisiinsa voi-
daan vastata huonosti eikä erityistarpeita kyetä riittävästi huomioimaan. Ikääntyneiden päihteidenkäyttäjien 
problematiikkaan hallitsemiseen tarvitaan erityisosaamista. Psykogeriatrinen alueellinen arviointi-, hoito- ja 
asumisyksikkö olisi tarpeellinen. Ilmiönä näkyy myös yhä nuoremmat päihdedementoituneet asiakkaat, joille 
ei ole asianmukaisia hoitopaikkoja alueella.  
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Tervein mielin Pohjois-Suomessa, Länsi-Pohjan osahankkeen tuloksena syntyi alueen mielenterveys-, päih-
de- ja perheneuvolatyön toimintamalli, joka saa kannatusta alueen ammattilaisten keskuudessa. Toiminta-
malli nähdään tulevaisuuden tavoitetilana, mutta malli vaatii vielä selkeyttämistä ja toimeenpanosuunnitel-
maa. Päihdetyö ja mielenterveystyö tulisi nähdä tasaveroisina kumppaneina ja molempien alojen erityisyys 
tulisi säilyttää. Perheneuvolan kytkemistä toimintamalliin tulee pohtia tarkemmin, sillä perheneuvolan am-
mattilaisten mukaan palvelut kytkeytyvät tiiviisti terapiapalveluihin (puheterapia, toimintaterapia) ja kasva-
tusalan kanssa tehtävään yhteistyöhön. Kemin ja Tornion perheneuvolat tuottavat alueen perheneuvolapal-
velut. Palvelujen yhdistämisessä tulee huomioida asiakasnäkökulma.   

 
Mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipäivystys 
 
Päiväaikainen mielenterveyspäivystys toimii työpisteissä. Kemissä on myös yhteispäivystystä A-klinikan 
kanssa. Virka-ajan ulkopuolella mielenterveyspäivystyksestä vastaa Keroputaan päivystävä sairaanhoitaja. 
Päivystys on toiminut hyvin ja on tärkeää, että asiakkaalle voidaan antaa kokeneen päivystävän työntekijän 
numero. Keroputaan kriisiryhmä aktivoituu tarvittaessa päivystyksen kautta. Kunnissa on lisäksi henkisen 
ensiavun ryhmiä (HEA). A-klinikat tarjoavat konsultointimahdollisuuden ja päivystysaikoja virka-aikana hoi-
don tarpeen arviointia varten. Muutoin terveydenhuollon päivystys hoitaa myös päihdeasiakkaiden tarpeet. 
Katkaisuhoitoon ohjaamisen suhteen toimintakäytännöt vaihtelevat alueen kunnissa ja käytäntöjä olisi tar-
peen yhtenäistää. Torniossa toimii sosiaali- ja terveystoimen päivystävien työntekijöiden työryhmä, jonka 
toimintaa olisi tarpeen laajentaa alueelliseksi.   
 
Kemi, Keminmaa, Tervola, Tornio ja Ylitornio hoitavat yhteisesti sopimuksellisesti alueen sosiaalipäivystyk-
sen. Ylitornio ostaa päivystyksen Torniolta ja Simo siirtyi Oulunkaaren päivystysrinkiin 1.1.13 alkaen. Kiireel-
linen sosiaalipäivystys on toimipisteen aukioloajan jälkeen järjestettävää sosiaalihuollon ammattilaisen asi-
antuntija- apua, arviointia ja toimintaa. Päivystysmalli perustuu sosiaalityöntekijän vapaamuotoiseen varal-
laoloon. Palvelutiimi vastaa sosiaalipäivystyksen toiminnasta ja sitä koordinoi perusterveydenhuollon yksikön 
sosiaalityöntekijä. Sosiaalipäivystyksen asiantuntijaryhmän lisäksi alueella toimii sosiaalipäivystäjistä koostu-
va työryhmä. Sosiaalipäivystyksen aktiivitunnit ovat lisääntyneet tasaisesti vuosi vuodelta ja kuukauden ai-
kana kertyy noin 50 aktiivituntia. Suurin osa työtehtävistä liittyy lastensuojeluun. Muita yhteydenottosyitä 
ovat: perheväkivaltatilanteet, kriisitilanteet, tapaamis- ja huoltoriidat sekä vanhusten asiat. Sosiaalipäivys-
tyksen osalta kehittämisalueita ovat tilastointitiedon hyödyntäminen toiminnan suunnittelussa, tiedonsiirron 
kehittäminen, tietojen päivittäminen, tiedotus, monialaiset koulutukset, viranomaisyhteistyön sujuvuus ja 
Ankkuri – toimintamallin selvittäminen sekä kokoavana tekijänä laatukäsikirjan laatiminen.   
 
Kriisi- ja turva- asuntotoimintaa toteutetaan Kriisikeskuksen yhteydessä sijaitsevassa kolmen huoneen solu-
asunnossa. Kriisiasuntoon hakeutumisen ensisijaisina syinä ovat perheväkivalta; turvattomuus, uhkan tunne 
kotona; avioerokriisi sekä tulipalo tai remontti omassa asunnossa.  
 

Kehittämistarpeet Toimenpiteet Vastuutaho ja aikataulu 

Erityisryhmien asumispalvelujen 
järjestäminen 

- Alueellinen selvitys mielenterveys- ja päih-
deasumispalveluista, myös muiden erityisryhmi-
en kotona asumista tukevat palvelut (kotihoito, 
päivätoiminta, sosiaalinen isännöinti) 

Palvelutiimi, syksy 2013 

Mielenterveys-, päihde- ja perhe-

neuvolatyön toimintamalli 

- Lisäselvitys ja toimeenpano Sosiaali- ja terveyspalvelu-

jen rakennelinjausten 

jälkeen 

Nuorten aikuisten tuki - Kiertäviä psykiatrisia sairaanhoitajia (2) oppilai-
toksiin LPSHP:n psykiatrialta 

LPSHP, Palvelutiimi 2013-     

Ehkäisevän työn alueellinen kehit-

täminen 

- Ehkäisevä päihde- ja mielenterveystyö tiiviimmin 
alueelliseen hyvinvoinnin ja terveyden edistämi-
sen suunnitelmaan 

Alueellinen TE-JORY 2013 

– 2016 
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Yhteisten toimintakäytäntöjen 

levittäminen ja kehittäminen 

- Kaste -hankkeiden tulosten hyödyntäminen 
alueellisesti 

- Opiaattikorvaushoidon toimintamallien arviointi 

Kastetyöntekijät 
 
Kuntien päihdevastaavat 

Hoito-, palvelu- ja kuntoutusketju-
jen kehittäminen 

 

- Hoito-, palvelu- ja kuntoutuspolut päivitetään:  
- Päihde- ja mielenterveysasiakkaiden somaattis-

ten sairauksien hoito 
- Päihdekatkoasiakkaan päivystyksen hoitopolku 
- mielenterveys-, päihde- ja sosiaalityön yhteistyön 

tiivistäminen alueella 

PTH – yksikkö, esh ja kun-

tien sekä yksityiset toimi-

jat 

Kehittämistarpeet, joille ei ole aikataulua 

 Työhyvinvointi – jaksaminen, tuki, osaajien turvaaminen (päihdelääkäri, psykiatrit, terapeutit, sosiaalityönteki-
jät, toimintaterapeutit) ja riittävät resurssit 

 Työikäisten päihde- ja mielenterveyskuntoutujien kuntouttavia palveluja tulisi kehittää alueellisesti, mm. kun-
toutuskurssit, ryhmäpalvelut, sosiaalisin perustein räätälöity välimuotokuntoutus 

 Tiiviimpi yhteistyö työterveyshuollon kanssa 

 Selviämisasema 

 Kriisityö voisi olla enemmän mahdollisuus ja yhteistyötä tulisi kehittää (MT, Päihde, th ja sosiaalipäivystys) 

Koulutustarpeet: 

 Päihdeasioiden puheeksi ottaminen - mielenterveyden ongelmien kohtaaminen - yhteistyökumppaneille 

 Huumetietous –tunnistaminen, hoito  

 Vanhukset - somaattisen oireilun, lääkityksen ja mielenterveys- ja päihdeongelmien kokonaisuus. Psykogeriat-
rinen osaaminen 

 Kuntoutuksellisen näkökulman vahvistaminen kaikissa hoitopaikoissa 

 Perheväkivalta- ja traumaterapiakoulutusta, kognitiivinen terapiakoulutus, syömishäiriöisten hoito, henkiseen 
ensiapuun koulutusta (HEA) 

 Yhteiset toimintamallit – alueelliset monialaiset kehittämispäivät ja koulutukset  

 

 

 

4 Kuntien vastuulla olevan sairaanhoidon järjestäminen ja siinä tehtävä 
yhteistyö 

 
Kunnan on järjestettävä asukkailleen sairaanhoitopalvelut, joihin sisältyvät sairauksien tutkimus, taudinmää-
ritys ja hoito, sairauksien ehkäiseminen parantaminen sekä kärsimysten lievittäminen. Kunnan on myös jär-
jestettävä asukkailleen suun terveydenhuoltopalvelut, joihin sisältyy suun terveyden edistäminen ja sairauk-
sien tutkimus, ehkäisy ja hoito. Sairaanhoito tulee toteuttaa potilaan lääketieteellisen ja hammaslääketie-
teellisen tarpeen ja käytettävissä olevien yhtenäisten hoidon perusteiden mukaisesti. Hoidon ja kuntoutuk-
sen toteuttamiselle tulee laatia hoito- ja kuntoutussuunnitelma. 
 

 

4.1 Suun terveydenhuolto    
 

Hammashuollon kokonaisuudistus v.2002 antoi kaikille kuntalaisille - iästä riippumatta - oikeuden hakeutua 
kunnallisten palvelujen piiriin. Suun terveydenhuollon palvelut ovat lähipalvelua, joiden toimivuus on Länsi-
Pohjan sairaanhoitopiirin alueella kohtalaisen hyvä. Palveluun pääsee alueen muissa kunnissa varsin hyvin, 
mutta Keminmaassa joutuu jonottamaan hoitoon pääsyä noin 6 kk ja Torniossa noin vuoden. L-PKS on saa-
nut Valviralta huomautuksen hoitotakuun toteutumattomuudesta. Alueen aikuisväestö käyttää lisäksi yksi-
tyisiä hammaslääkäri- ja suuhygienistipalveluja. Etenkin sairauskassajärjestelmä mahdollistaa vaihtoehtona 
yksityisten palvelujen käytön.  
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Hammashoidon virat ja toimet ovat kunnissa pääsääntöisesti täytetty. Perusterveydenhuollossa ei ole eri-
koishammaslääkärin virkoja. Kunnat ostavat erikoishammaslääkärin palveluja yksityisiltä toimijoilta. Erikois-
hammaslääkärin palveluina hankitaan oikomishoitoa, protetiikkaa, purentakiskoja, implantteja jne. Kunnat 
ostavat oikomishoidon erikoishammaslääkäripalveluja reilun kahden kuukauden työpanoksen verran vuo-
dessa. Lisäksi Kemissä, Keminmaassa, Tervolassa ja Simossa hammaslääkärit tekevät oikomishoitoja. Torni-
ossa toimii hammaslääkärin virassa erikoishammaslääkäri, joka tekee puolet työajastaan oikomishoitoja. 
Tervolassa ja Kemissä joitakin toimenpiteitä tekevät myös suuhygienisti ja hammashoitajat.   Oikomishoitoon 
pääsyn kriteerit tulevat hoitotakuulainsäädännöstä.  Kriteereissä on alueella vaihtelua ja ne on tarpeen yh-
tenäistää. Hammashoitoloissa on käytössä neljä eri tietojärjestelmää. Tulevaisuudessa tietojärjestelmien 
uudistamisen yhteydessä on huomioitava alueellinen yhtenäisyys ja silloin on järkevää miettiä myös erilais-
ten ajanvarauskäytäntöjen yhdistämistä.  
 

Alueella on tehty pitkään sekä kuntien että sairaanhoitopiirin välistä monipuolista yhteistyötä. Hoidon por-
rastuksen näkökulmasta tulevaisuudessa on tarvetta perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon väli-
maastoon sijoittuville erikoishammaslääkäritasoisille alueellisille palveluille.  Todennäköistä on, että jatkossa 
OYS: n hoitoon pääsykriteerit tulevat tiukentumaan vaativaa tasoa vastaaviksi. Tämä tarkoittaa sitä, että 
kuntien vastuulle siirtyy potilaita, jotka tarvitsevat välitason erikoishammashoitoa, mutta eivät erikoissai-
raanhoitoa. Tämän vuoksi alueellista osaamista tulisi vahvistaa mm. oikomishoidoissa, parodontologiassa, 
kariologiassa, protetiikassa ja kirurgiassa. Tämän asian eteenpäin viemiseksi tarvitaan yhteisesti sovittuja 
alueellisia ratkaisuja ja ihanteena olisi alueellinen erikoishammashoidon yksikkö, joka tukeutuu OYS:aan vaa-
tivamman hoidon osalta. 
 

Perusterveydenhuollon osaamisen vahvistamiseksi L-PKS:n hammasklinikka on valmis kouluttamaan terve-
yskeskusten hammaslääkäreitä parodontologiaan, jonka erityisosaamista L-PKS:ssa on. Tätä kautta alueen 
perusterveydenhuollossa voitaisiin antaa nykyistä vaativampaa hoitoa. Myös Lapin shp:ssä voi olla kiinnos-
tusta omilta osaamisalueilta perehtyneiden hammaslääkäreiden koulutukseen.  Yhteistyössä erikoissairaan-
hoidon kanssa tulee yhtenäistää pelkopotilaan hoitoketjua. Suun terveydenhuollon osalta perusterveyden-
huollon ja erikoissairaanhoidon välille tulee saada toimiva sähköinen lähete-palaute käytäntö. 
 

Suun terveyden edistämisen, ohjauksen ja neuvonnan osalta kunnissa on muutamia hammashoitajia, jotka 
tekevät itsenäisesti työtä esim. alle kouluikäisten tarkastuksia. Tämä on jatkossakin välttämättömyys, jotta 
kunnat selviävät velvoitteistaan. Hoitajat tarvitsevat työnsä tueksi vertaistukea, ammatillista tukea ja yhte-
näisiä käytäntöjä. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suhteen hyvien käytäntöjen levittäminen, materi-
aalin jakaminen sekä yhteiset tapahtumat voivat toteutua alueellisena yhteistyönä. Ikääntyvien suun tervey-
den haasteisiin tulisi vastata monialaisella yhteistyöllä, sillä hampaallisten vanhusten määrä lisääntyy jatku-
vasti. Koulutuksella ja ohjauksella voidaan vahvistaa palvelukotien, hoitolaitosten ja kotihoidon henkilöstön 
osaamista suun terveydestä ja sen vaikutuksesta ihmisen hyvinvointiin. Lisäksi L-PKS:n hammaspkl: lla on 
vahvaa tupakkavalistusosaamista, jota voitaisiin hyödyntää alueellisesti. Hammashoidossa on kehitettävä 
tuotteistamista. Kunnat ovat järjestäneet yhteistä tuotteistamiskoulutusta, mutta epäselvät hinnoittelupe-
rusteet haittaavat edelleen joustavaa kuntien välistä yhteistyötä palvelujen oston/myynnin osalta. 
 
Kiireellisen hoidon antamista varten kunnan tai sairaanhoitopiirin kuntayhtymän on järjestettävä ympärivuo-
rokautinen suun terveydenhuollon päivystys. Päivystyspotilaat hoidetaan virka-aikana peruskunnissa. Lapin 
alueen hammaslääkäripäivystys toimii lauantaisin, sunnuntaisin ja pyhäpäivisin klo 10.00 - 12.00 päivystys-
vuorossa olevan kunnan osoittamassa paikassa. Päivystysvuorot on jaettu asukasluvun suhteessa. Simon 
kunnan osalta OYS: n hammasklinikka hoitaa päivystyksen viikonloppuisin. Nykyinen päivystysjärjestely on 
toiminut vuodesta 2009 alkaen ja se on todettu riittäväksi. Tulevan päivystysasetuksen mukaisesti kuntien 
tulisi huolehtia virka-ajan ulkopuolisesta päivystyksestä klo 16-21 välisenä aikana kaikkina viikonpäivinä. 
Erva-alue huolehtisi päivystyksen klo 21-8 välisenä aikana. Esh:n osalta päivystys toimii OYS:ssa 24/7 jo nyt 
eli erikoissairaanhoitoa tarvitsevat potilaat ohjautuvat sinne virka-ajan ulkopuolella. Lapin alueella kuntien 
on mahdoton selviytyä tästä velvoitteesta alueen laajuuden, osaajien ja resurssien puutteen vuoksi. Päivys-
tystoimintaa arvioidaan vuosittain Lapin vastaavien hammaslääkäreiden ja - hoitajien neuvottelupäivillä, 



21 
 

joihin osallistuvat terveyskeskusten vastaavat hammaslääkärit ja hoitajat sekä sairaanhoitopiirien suupolikli-
nikoiden ylihammaslääkärit ja osastonhoitajat. 
 

Kehittämistarpeet Toimenpiteet Vastuutaho ja aikataulu 

Hoidon porrastuksen kehittä-
minen  

- Alueellisen erikoishammashoidon yksikön muodostami-
nen 

- Pelkopotilaan hoitoketjun yhtenäistäminen esh:n 
kanssa 

- Oikomishoitoon alueellisesti yhtenäiset kriteerit 

Johtavat hammaslääkärit 

ja L-PKS 

Tietoteknologian hyödyntämi-
nen ja tietojärjestelmien yhte-
näistäminen. 

- Selvitys atk järjestelmien yhtenäistämisestä ja aikatau-
luista 

- Alueelliset ajanvarauskäytännöt 
- Sähköinen lähete-palaute järjestelmän käyttöönotto 

suun terveydenhuollossa 

Suun terveydenhuollon 
työryhmä 

Tietohallinto 

Suun terveydenhuollon osalta 
päivystysasetus tulee linjaa-
maan myös suusairauksien 
päivystystä 

Tehdään uuden päivystysasetuksen mukaisen alueelli-
nen päivystyssuunnitelma 

Johtavat hammaslääkärit 
ja L-PKS 

Suun terveyden edistäminen 

yhteistoiminnassa eri toimijoiden 

kanssa 

- Pyritään yhteistyöhön ja vaikuttamistyöhön oppilaitos-
ten kanssa, jotta ikääntyvien suun terveydenhuoltoon 
ja ennaltaehkäisevään työhön panostetaan 

- Ammattilaisten koulutus ja ohjaus palvelukodeissa, 
hoitolaitoksissa ja kotihoidossa 

 

Kehittämistarpeet, joilla ei vielä aikataulua 

 Hammashoidon tuotteistamisen kehittäminen 

 Hammashoidon hankinta- ja varastointiprosessin kehittäminen ja selkiyttäminen 

 Alueellisesti yhteinen hammashoidon laitteiden ja koneiden huolto 

       Koulutustarpeita 

 Yhteisten koulutusten ja alueellisten yhteistyöpäivien koordinoiminen ja organisoiminen alueellisesti 

 Alueellinen koulutus shp:n tuottamana /PTH-yksikkö 

 

 

4.2 Avosairaanhoito  
 
Sairaanhoito toteutetaan avohoidossa silloin, kun se on potilasturvallisuus huomioiden mahdollista. Kunnat 
tuottavat avosairaanhoitopalvelut lähipalveluina kuntien terveysasemilla. Kemissä on kolme terveysasemaa; 
keskustassa, Syväkankaalla ja Karihaarassa. Muissa kunnissa on yksi terveysasema kussakin. Ylitorniolla on 
lisäksi toimipiste Meltosjärvellä.  Kemiä lukuun ottamatta terveysasemilla on tehty peruskorjauksia ja laajen-
nuksia viime vuosina. Kemillä on selkeä tarve keskittää vastaanottopalvelut saman katon alle. Vastaanoton 
asukaskohtaisissa käyntimäärissä ja hinnoissa on suuria eroja. Erityisosaamisen, tutkimusten ja toimenpitei-
den yhteisen käytön mahdollistamiseksi tarvittava tuotteistaminen on kunnissa käynnistetty. Yleislääketie-
teen erikoislääkäreiden lisäksi kunnissa on vaihtelevasti muita erikoislääkäripalveluja käytettävissä. Tornio 
myy geriatripalveluja Kemille ja Keminmaalle. Torniossa ja Kemissä on gynekologi ja lisäksi kunnat ostavat 
mm. sisätautilääkärin ja psykiatrin palveluja. Monista erityisosaajista on puutetta ja osaajia on terveyskes-
kuksissa vaihtelevasti. Yhteistyötarvetta ja puutetta on esimerkiksi seuraavista osaajista: geriatri, psykiatri, 
päihdelääkäri, fysiatri, ravitsemusterapeutti, reumahoitaja, jalkahoitaja, pakolaisasiantuntemusta ja kehitys-
vammaisuuteen perehtynyt asiantuntija.  
 
Terveyskeskustasoisia tutkimuksia ja toimenpiteitä tehdään vaihtelevasti: Keminmaa tuottaa rannekanavan 
oireyhtymän tutkimuksia myös Simolle ja Tervolalle. Suoliston tähystyksiä tehdään Keminmaassa, Tervolassa 
ja Torniossa. Ainoastaan Torniossa tehdään mahalaukun tähystyksiä. Muissa kunnissa kuin Kemissä tehdään 
rasitus-EKG -tutkimuksia. Seulomattomia rintakipupotilaita tulee yksityislääkärin lähetteillä L-PKS:aan rasi-
tus-EKG:hen, vaikka hoitoketjun mukaisesti tämä tutkimus kuuluu pth:toon. Lisäksi Tervolassa jaTorniossa 
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tehdään sydänrytmin vuorokausimittauksia.  Luuston tiheysmittaukset ostetaan yksityiseltä toimijalta. Ku-
vantamispalveluja käsitellään myöhemmin kohdassa 5.2.  Terveys- ja hyvinvointiauto – Onni aloittaa toimintan-
sa keväällä 2013 ja Ylitorniolla bussin palveluja hyödynnetään terveystarkastuksiin.  
 
Kuntalaisten osallistumisen tueksi ja omien terveystietojen seuraamiseen tulisi tarjota sähköisiä omahoito-
ratkaisuja. Yleinen palvelujen saavutettavuus vaihtelee kunnittain mm. erilaisista puhelinjärjestelyistä johtu-
en. Palvelujen ja asiakkaan tarpeiden kohtaaminen ontuu edelleen. Moniongelmaisia asiakkaita, joilla saa-
vutettavissa oleva terveyshyöty olisi suurin, ei hakeudu terveyspalvelujen piiriin. Esim. työttömät jäävät hel-
posti kaikkien palvelujen ulkopuolelle.  Avosairaanhoidon ja sosiaalitoimen välillä on runsas yhteisten asiak-
kaiden ryhmä: näillä asiakkailla on moninaisia palvelutarpeita ja he käyttävät runsaasti erilaisia palveluita 
päällekkäin. On tarve kehittää molemman puolen toimijoiden yhteistyötä esimerkiksi lausuntokäytännöissä, 
konsultoinnissa ja kriisitilanteiden hoidossa.    
 
Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon joustava yhteistyö, yhteisesti sovitut lähetekäytännöt ja 
joustavat konsultaatiomahdollisuudet ovat sujuvuuden ja laadukkaan työn edellytyksenä. Konsultaatioiden 
onnistuminen vaihtelee klinikoittain. Kiireellisissä asioissa on liian harvoin konsulttina erikoislääkäri. Sairaala-
lähetettä seuraa lähes aina sairaalakäynti, vaikka asia voitaisiin hoitaa konsultaationakin. Toisaalta potilaat 
jäävät usein erikoissairaanhoidon kontrolleihin turhan pitkäksi aikaa. Perusterveydenhuoltoon siirtyviltä 
potilailta puuttuu jatkohoitosuunnitelma. Erikoissairaanhoidolla ei ole päivitettyä tietoa terveyskeskusten 
resursseista ja toimintamalleista. Kehittyvinä muotoina on huomioitava hoitaja-lääkäri työpari työskentely, 
hoitajien osaamisen kehittyminen kansantautien hoidossa, muiden erityishoitajien osaaminen ja olisi tuetta-
va tarpeen mukaan reseptihoitajakoulutusta. Nykyiset hoitoketjut ovat pääosin ”ylhäältä” annettuja, niissä ei 
ole huomioitu terveyskeskusten omien voimavarojen erilaisuutta ja hoitoketjuja ei ole juurrutettu käytän-
töön.  
 
Terveyskeskuslääkärien ammatillisen osaamisen tukemiseksi sairaalaan tutustuminen ja harjoittelu erikois-
sairaanhoidossa ovat tärkeitä. Oulun seudun terveyskeskuslääkäri on voinut käydä OYS:ssa ”työharjoittelus-
sa” omalla palkallaan kaksi viikkoa vuosittain. Tällöin on ollut mahdollista kehittää tutkimus- ja hoitokäytän-
töjä omassa työssä. Sairaalan erikoislääkärien jalkauttamiseen tk:iin on vain vähän tarvetta, sillä etäisyydet 
ovat lyhyet. L-PKS:ssa on tarjolla gynekologiresurssia kuntien käyttöön, koska päivystysjärjestelyjen vuoksi 
tarvitaan tietty resurssi synnytyslääkäreitä. Muiden erikoislääkärien jalkauttamisen suurin anti on lähinnä 
koulutuksellinen.  
 

Kehittämistarpeet Toimenpiteet Vastuutaho ja aikataulu 

Perusterveydenhuollon ja erikoissairaan-
hoidon yhteistyön kehittäminen 

- Lähetekäytännöistä sopiminen 
- Hoitoketjujen päivittäminen 
- Erikoislääkäreiden jalkauttaminen kuntiin 

PTH-yksikkö 
2014- 

Kansalaisten ja terveydenhuollon henkilö-
kunnan vuorovaikutuksen kehittäminen, 
kuntalaisten oman aktiviteetin lisääminen 

- Asiakkaille sähköinen omahoitoalusta 
käyttöön 

 

PTH-yksikkö 
2015- 

Erityisosaamisen alueellisen yhteistyön 
kehittäminen 
Tutkimusten ja toimenpiteiden alueellisen 
yhteiskäytön mahdollistaminen 

- Tutkimusten, toimenpiteiden ja erityis-
osaamisen tuotteistaminen ja sopiminen 
yhteiskäytöstä 

 

Palvelutiimi 
Kunnat 
shp ja johtavat lääkärit 
2013-2016 

Kehittämistarpeet joilla ei ole aikataulua: 

 Sovittava yhdessä miten vastataan asiakkaiden valinnanvapaudesta tuleviin pyyntöihin 

 Tk-lääkärien käytännön harjoittelu L-PKS:ssa mahdollistetaan 

 Kehitetään vastaanoton yhteistyötä sosiaalitoimen kanssa; sovitaan joustavista käytännöistä ja työnjaosta 

 Puhelinpalveluohjelmistojen uushankinnoissa keskitytään yhteen ohjelmistoon 

 Liikkuvien palvelujen kehittäminen: esim. Terveys- ja hyvinvointiauto -Onnin hyödyntäminen 
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4.2.1 Kiireellinen sairaanhoito, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon päivystys 

 

Vuonna 2010 Sosiaali- ja terveysministeriön asettama työryhmä laati päivystyshoidon yhtenäiset kriteerit. 
Päivystyshoidolla tarkoitetaan äkillisen sairauden, vamman tai kroonisen sairauden vaikeutumisen edellyt-
tämää välitöntä arviointia tai hoitoa. Päivystyshoidolle on luonteenomaista, että sitä ei voida siirtää ilman 
oireiden merkittävää pahenemista virka-ajalla annettavaksi hoidoksi. Päivystyshoidoksi määritellään STM:n 
linjauksessa hoito, joka on tarpeen antaa välittömästi tai yleensä alle 24 tunnin kuluessa. STM:lta on keväällä 
2013 tulossa asetus sairaaloiden päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä (päivystysasetus). 

 
Päiväaikainen päivystys toimii virka-aikana lähipalveluna terveyskeskuksissa ja Kemin osalta L-PKS:n päivys-
tyspoliklinikalla Kemin hoitohenkilökunnan ja yksityisen palveluntuottajan lääkärien toimesta.  1.1.2013 läh-
tien Kemi, Keminmaa ja Tervola kehittävät mm. päivystystä tekemänsä kumppanuussopimuksen perusteella. 
Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ja alueen kunnat ovat järjestäneet perusterveydenhuollon yh-
teispäivystyksen keskussairaalan tiloissa 1.9.2007 alkaen. Yhteispäivystys on hallinnollisesti sairaanhoitopiirin 
alaista toimintaa. Yhteispäivystyksen lääkärityövoima on kilpailutettu ja tuottajana on yksityinen palvelun-
tuottaja. Nykyinen päivystyssopimus päättyy vuoden 2013 lopussa. 
 
Kuntalaisten päivystyksen käyttö ei ole kaikilta osiltaan tarkoituksenmukaista. Päivystykseen hakeudutaan 
liian usein suoraan ottamatta ensin puhelinyhteyttä. Yhteispäivystyksessä 1300 - 1400 soittoa/kk, 20-30 % 
kävijöistä on sellaisia, jotka ovat ottaneet yhteyttä soittamalla ennen päivystykseen tuloa. Takaisinsoittoaika 
on ollut keskimäärin 16 min. Myös hoitajavastaanottojen toiminnassa on tehostamisen tarvetta. Virka-ajan 
ulkopuolista päivystystä käytetään jopa ”iltavastaanottona” ja hakeudutaan hoidattamaan vaivoja, joiden 
hoito onnistuisi paremmin päiväaikana. Osaltaan tähän vaikuttaa päiväaikaisen toiminnan riittämättömyys, 
mutta paljolti myös tietämättömyys päivä- ja ilta-aikaisen toiminnan eroista. Epätarkoituksenmukainen poti-
lasvirta aiheuttaa odotusaikojen pidentymistä ja hidastaa kiireellistä päivystyshoitoa tarvitsevien potilaiden 
tutkimusta ja hoitoa.  
 
Päivystyksen jako perusterveydenhuoltoon ja erikoissairaanhoitoon tulisi poistaa.  Tavoitteena tulisi olla aito 
yhteispäivystys, jossa potilasta hoidetaan jatkuvan triage-arvion perusteella päivystyksen eri hoitolinjoissa 
(ensihoito, hoitajan vastaanotto, yleislääkäri, sairaalalääkäri). Keskussairaalan päivystysklinikka tulisi toimi-
maan alueen päivystyskeskuksena. Jakamattomaan malliin kuuluisi myös terveyskeskuksien päiväpäivystys-
toiminnan ottaminen päivystyskeskuksen ohjaukseen ja noudattamaan yhteisiä kriteerejä päivystyksen poti-
lasohjauksessa. Päivystyskeskuksen toimintamallin suunnittelussa tulee huomioida myös päihde-, mielenter-
veys- ja sosiaalipäivystys sekä suun terveydenhuollon päivystys.  
 
Väestö olisi saatava tietoisemmaksi päivystysyksikön toiminta-ajatuksesta eli missä tilanteissa päivystykseen 
hakeudutaan. Tähän ovat keinoina väestön informoiminen laajalla tiedottamisella. Puhelinpalvelun tulisi 
pyrkiä tavoittamaan kaikki ei-ambulanssipotilaat ennen päivystykseen ohjautumista. Puhelinpalvelun tavoi-
tettavuus ja saatavuus väestölle tulee taata riittävällä resursoinnilla ja teknisillä ratkaisuilla. Kansallisten päi-
vystyshoidon kriteerien mukaan on olemassa myös terveydenhuollon elektiiviseen toimintaan tyyppisesti 
ohjattavia, kiireettömämpiä päivystyspotilaita. Tälle potilasryhmälle on taattava luotettavasti toimiva hoito-
ketju terveyskeskuksiin ja työterveyshuoltoihin.  
 

Kehittämistarpeet Toimenpiteet Vastuutaho  ja aikataulu 

Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon 
päivystystoiminnan kehittäminen 

- Aloitetaan alueellisen päivystys-
keskuksen suunnittelu 

Palvelutiimi ja yhteis-
päivystyksen seuranta-
ryhmä, 2013- 

Riittävän  erikoisalakohtaisen päivystysvalmiuden 
säilyttäminen: mm teleradiologinen aivoinfarktin 
liuotus, jatkuva tehohoito, synnytykset, konserva-
tiivinen ja kirurginen päivystys 

Tulevan päivystysasetuksen eri-
koisalakohtaisen päivystysedelly-
tysten täyttäminen 

SHP ja yhteispäivystyksen 
seurantaryhmä, 2013- 
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4.2.2. Sairaalahoito 
 
Sairaanhoito tulee toteuttaa tarkoituksenmukaisella tavalla ja käytettävissä olevin yhtenäisten hoidon perus-
tein. Potilaan hoito toteutetaan sairaalassa silloin, kun se on lääketieteellisin perustein ja potilasturvallisuu-
den näkökulmasta tarkoituksenmukaista. Hoidonporrastuksen mukaan perusterveydenhuollon tasoista hoi-
toa vaativia potilaita kunnat hoitavat terveyskeskusten vuodeosastoilla. Omien tilojen riittämättömyyden 
vuoksi Kemillä on ollut perusterveydenhuollontasoisia, ns. siirtoviivepotilaita, hoidossa kalliilla hinnalla eri-
koissairaanhoidossa. 
 
Päivystyksen ja kotihoidon tukemiseksi sekä erikoissairaanhoidon kuormituksen vähentämiseksi alueelle 
tarvitaan mahdollisuus käyttää terveyskeskussairaaloiden akuuttiosastoja ylikunnallisesti, jos omalla vuo-
deosastolla ei ole tilaa. Toimivilla akuuttiosastoilla voidaan ohjata potilaat luontevasti oikeaan hoitopaik-
kaan. Alueellisesti tulee selvittää riittävä akuuttihoitopaikkojen määrä ja tehdä päätökset niiden yhteiskäy-
töstä.  Uutta henkilökuntaa ei välttämättä tarvita, vaan resurssien oikealla kohdentamisella hoito onnistuu 
nykyisellä henkilökunnalla. Pitkäaikaispotilaiden hoitoa järjestetään lisääntyvästi tehostetun palveluasumi-
sen yksiköissä ja näin osastoilta vapautetaan paikkoja kuntoutuksen ja hoitoon. 
 
Alueen väestörakenne ja väestörakenteen muutos huomioiden geriatrista osaamista, ennaltaehkäisyä ja 
kuntoutusta alueella tulisi lisätä ja kehittää.  Geriatristen potilaiden hoitoon perehtyneissä yksiköissä kun-
toutuksesta hyötyvät kaikki vanhukset, mutta erityisesti dementoituneet vanhukset. Kuntoutus- ja intervalli-
hoitotyön tulee olla laaja-alaista ja moniammatillista. Sen tulee keskittyä geriatristen potilaiden post-
operatiiviseen ja neurologiseen kuntoutukseen ja kuntouttaviin lyhytkestoisiin intervallijaksoihin potilaiden 
kotihoidon tukemiseksi.  Geriatrisille kuntoutujille tulee taata joustava siirtyminen akuuttihoidosta suoraan 
asiantuntevaan kuntouttavaan yksikköön, kun tavoitteena on kuntoutua kotiin tai palvelutaloon.  Saarenvi-
reellä on asianmukaiset tilat, laitteet ja kuntoutuksen henkilöstöresurssit. Geriatriseen osaamiseen on sat-
sattava.  Saarenvireen toimintaa voidaan jo nyt tukea ja kehittää kuntien veteraanikuntoutuksen keskittämi-
sellä Saarenvireeseen.  
 
Jokaisessa sairaanhoitopiirin kunnassa on dementoituneita potilaita, joiden hoito on erityisen vaativaa levot-
tomuuden, sekavuuden ja käytöshäiriöiden vuoksi. Heidän hoitonsa vaatii monialaista erityisosaamista. Vai-
keaa sekavuustilaa tai vaikeita muulle hoidolle resistenttejä pitkittyneitä käytösoireita tai lääkehoidosta hait-
toja saavia potilaita varten tulee olla alueellinen 8-10 potilaan tutkimus- ja hoitoarvioyksikkö, jossa on moti-
voitunut moniammatillinen hoitohenkilökunta, riittävä säännöllinen lääkärin, psykiatrin ja geriatrin työpanos 
sekä keskussairaalatasoiset somaattiset tutkimusmahdollisuudet.   
 
Terveyskeskusosastot toimivat tiiviissä yhteistyössä erikoissairaanhoidon kanssa. Päivittäin pth- ja esh-
osastojen välillä on potilassiirtoja. Näissä on kuitenkin edelleen kehittämistä, mm. erikoissairaanhoidosta 
tulee edelleen potilaita terveyskeskukseen ilman hoitopalautetta. Saattohoitopotilaat lähetetään esh:sta 
terveyskeskukseen aivan liian myöhään. L-PKS:n aloitteesta on käynnistynyt alueellinen kotiuttamistyöryh-
mätyöskentely kehittämään L-PKS:sta pth-osastolle, kotipalvelun piiriin ja kotiin lähtevien potilaiden hoito- 
ja kuntoutuspolkuja. 
 
 

Kehittämistarpeet Toimenpiteet Vastuutaho ja aikataulu 

Vaikeasti käytöshäiriöisten, levottomien 
muistisairaiden vanhusten hoidon parantami-
nen 

- Psykogeriatrisen tutkimus-ja hoito-
osaston perustamisen suunnittelu 
käynnistetään 

Vanhuspsykiatrinen työryh-
mä, geriatri, vanhustyön 
vastaavat lääkärit  2013 

Ikäihmisten kuntoutuksen kehittäminen tu-
kemaan kotona selviytymistä 

- Geriatrisen kuntoutus- ja intervalliyk-
sikön suunnittelu aloitetaan 

Palvelutiimi 2013 
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Tk-vuodeosastojen ylikunnallisen käytön 
mahdollistaminen 

- Valmistellaan sopimus terveyskes-
kusvuodeosastojen ylikunnallisesta 
käytöstä 

Palvelutiimi 2013 

 
 

4.2.3 Ensihoito 

 
Terveydenhuoltolaki velvoittaa sairaanhoitopiiriä järjestämään ensihoitopalvelut kuntien puolesta. Sairaalan 
ulkopuolisen ensihoidon ohjeistus on laadittu Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin ohjeiden kanssa yhdenmukai-
seksi. Terveydenhuoltolain mukaisesti sairaankuljetus ja ensihoito ovat siirtyneet sairaanhoitopiirin järjestä-
misvastuulle 1.1.2013.  Toimintamalli on vasta muotoutumassa ja vaatii jatkuva kehittämistä, jota seuranta-
ryhmä arvioi.  Ensihoidon uudelleen järjestelyjen vuoksi tulee sairaanhoitopiirin ja kuntien poikkeusolojen 
valmiussuunnitelmat sekä pandemiasuunnitelma päivittää. 
 

Kehittämistarpeet Toimenpiteet Vastuutaho ja aikataulu 

Ensihoidon alueellinen ohjeistaminen, 
sairaanhoitopiirin ja kuntien poikkeusolo-
jen suunnitelmien ajantasaisuus 

- Poikkeusolojen valmiussuunnitelmien 
päivittäminen 

SHP:n ensihoitoyksikkö, vas-
taavat lääkärit  2013 

Pandemioihin varautuminen - Pandemiasuunnitelmien päivittäminen SHP:n infektiolääkäri, vastaa-
vat lääkärit, kevät 2013 

 

 

4.3 Kotiin annettavat palvelut 
 

Kotiin annettavat palvelut on toteutettava kunnissa laadukkaasti ja asiakkaiden tarpeita vastaavasti. Palvelu-
jen asiakaskunta on valtaosaltaan ikäihmisiä. STM:n suosituksen mukaan 75-vuotiaista n. 90 % tulisi asua 
kotona joko itsenäisesti tai toimivien palvelujen turvin. Alueen kunnissa ollaan lähellä suositusta, Kemissä 
viime vuosien trendi on ollut huononeva, muissa kunnissa ennallaan tai parantuva.  Heinäkuussa 2013 voi-
maan tulevan vanhuspalvelulain tavoitteena on varmistaa, että iäkkäät ihmiset saavat palvelutarpeen arvi-
ointiin pohjautuvaa hoitoa ja palveluja, jonka toteutumisesta vastuutyöntekijä huolehtii. Kotiin annettavat 
palvelut ovat ensisijaisia.  
 
Kunnan on järjestettävä asukkailleen kotisairaanhoito, joka on hoito- ja palvelusuunnitelman mukaista ko-
tona toteutettua terveyden- ja sairaanhoidon palvelua.  Kotipalvelu tukee, kun asiakas tarvitsee apua selviy-
tyäkseen arkipäivän askareista ja henkilökohtaisista toiminnoista. Kunta voi yhdistää sosiaalihuoltolakiin 
perustuvan kotipalvelun ja kansanterveyslakiin perustuvan kotisairaanhoidon moniammatilliseksi kotihoi-
doksi. Järjestämissuunnitelmassa käytetään alueen käytännön mukaisesti kotihoito – käsitettä. Alueen kun-
nissa Tervolaa lukuun ottamatta kotihoito on toiminnallisesti yhdistetty alueellisiksi tiimeiksi.  Yli 75-
vuotiaiden osalta kotihoidon palvelujen peittävyydessä on suurta vaihtelua. Peittävyys Simossa on 30 % pie-
nempi kuin Kemissä.   
 
Perusterveydenhuollon lääkäri toimii kotihoidon lääkärinä. Torniossa on oma geriatri ja jonka palveluita on 
käytettävissä Keminmaassa (2xkk). Kemissä on aloittanut geriatri maaliskuussa 2013. Kemissä, Torniossa ja 
Keminmaassa on saatavissa muistihoitajan palveluja. Erityistyöntekijöiden saatavuudessa on ongelmia eniten 
pienissä kunnissa. Palvelutarvearvio tehdään yksilöllisesti huomioiden asiakkaan toimintakyky ja toimin-
taympäristö. Arvioinnissa kunnat siirtyvät sähköiseen RAISOFT – mittaristoon. Mittariston kautta voidaan 
yhtenäistää kriteereitä sekä palvelujen pääsyn että omaishoidon osalta. Kotihoidon palveluprosessien kehit-
tämiseksi käyttöönotetaan kotihoidon mobiili – toiminnanohjausjärjestelmä. Sen kautta voidaan kehittää 
mm. kirjaamista, tiedonkulkua, turvallisuutta ja tilastointia sekä työn hallinnointia ja seurantaa.  
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Kotihoitoon liittyy läheisesti myös omaishoito. Omaishoitoa kunnat tukevat rahallisella tuella, hoitovapaan 
järjestelyillä ja muilla tukipalveluilla. Suomessa 300 000 omaishoitajasta 100 000 on omaishoidon tuen piiris-
sä. Alueen kunnissa kriteerit täyttävät asiakkaat ovat päässeet kohtuullisessa ajassa omaishoidon piiriin. 
Omaishoitajien sijaistaminen hoidetaan intervallihoitojaksoina ja sijaishoitona. Kunnat ovat yhdessä luoneet 
omaishoidon tuen kriteerit, silti alueella esiintyy hajontaa määrärahoissa, käytännöissä ja kriteerien sovel-
tamisessa. Simossa käytetään Oulunkaaren kuntayhtymän kriteerejä. 
Palvelusetelejä käytetään Kemissä ja Keminmaassa kotihoidossa ja henkilökohtaisessa avussa, Torniossa 
kodinhoidossa ja omaishoidossa sekä Kemissä osavuorokautisessa hoidossa. Tulevaisuudessa palveluseteli 
tulisi nähdä vaihtoehtona, joka lisää asiakkaan valinnanvapautta. Palvelusetelimallissa kunta määrittelee 
palvelun sisällön ja kriteerit. Palvelusetelijärjestelmän kehittämistä alueellisesti kannattaa harkita, sillä ikään-
tyvän väestön palvelutarpeen lisääntyessä tulee olla tarjolla erilaisia avopalveluja. 
 
Kotihoidon tukipalveluina tarjotaan turva-, ateria-, päiväkeskus-, kylvetys- ja vaatehuoltopalvelua.   Asiak-
kaat voivat ostaa asiointi- ja siivouspalvelut suoraan palveluntuottajilta. Saarenvireen avustajatoiminta tuot-
taa palveluja sotaveteraaneille, puolisoille ja leskille ja osa kunnista tarjoaa tehostetusti tukipalveluja sotave-
teraaneille. Päiväkeskuspalvelut ovat alueella organisoituneet hyvin eri tavalla. Kemissä toimii hoitoon suun-
tautunut päiväsairaala. Muissa kunnissa päivä-, kerho- ja ryhmätoimintaa järjestetään sekä kunnan omana 
että ostopalvelutoimintana. Tornion SenioriPiste tuottaa syrjäkylille ja kaupunkialueelle virkistysryhmiä. Päi-
vätoiminnan paikkoja tarvitaan lisää, jotta voidaan vastata tulevaisuuden palvelutarpeisiin. Päivätoiminnan 
kautta voidaan tuottaa neuvonta- ja tukipalveluja. Kotona asumisen ja omaishoidon tueksi tarvittaisiin vaih-
toehtoisia päivätoiminnan muotoja esim. alueellinen osavuorokautinen hoito. Myös liikkuvien palvelujen 
tarjoaminen niin kaupunkiin kuin haja-asutusalueilla on tulevaisuutta (Terveys- ja hyvinvointiauto - Onni, ker-
rostalojen kerhot). Etsivän työn ulottaminen vanhustyöhön lisäisi niiden ikäihmisten tavoitettavuutta, jotka 
ovat yksinäisiä, sairaita ja eristäytyneitä. Juuri nämä asiakkaat tarvitsevat paljon päivystyksen ja laitoshoidon 
resursseja. Kehittäminen tulisi toteuttaa yhteistyössä eri hallintokuntien (mm. sosiaali- ja terveys, kulttuuri- 
ja sivistystoimi) ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa huomioiden palvelujen laatunäkökulma. 
 
Terveydenhuoltolain 25 § mukaan kotisairaalahoito on määräaikaista, tehostettua kotisairaanhoitoa. Alueen 
kunnista vain Kemissä on kotisairaalatoimintaa. Vielä v 2012 kotisairaalan toimintamallissa hyödynnettiin 
sairaankuljetuksen henkilöstöresursseja. Nyt kotisairaalan toiminta on muutoksessa, kun ensihoito siirtyi 
sairaanhoitopiirin vastuulle. Kotisairaalan toiminta on ollut kustannustehokasta ja asiakaslähtöistä. Alueen 
muissa kunnissa kotisairaalan asiakkaaksi soveltuvat hoidetaan kotihoidon, vuodeosaston, päivystyksen ja 
yöpartion avulla. Kotihoidon yöpartiotoimintaa on Keminmaassa ja Torniossa. Ylitorniolla toiminta käynnis-
tyy v. 2013 aikana. Tulevaisuudessa yöpartiotoimintaa tulee alueellisesti kehittää, sillä kotona hoidetaan yhä 
vaativampaa hoitoa tarvitsevia asiakkaita. 
 
Kotiutusprosessissa on useita potilasturvallisuutta vaarantavia elementtejä. Sairaala- vuodeosasto-
tehostettu palveluasunto-palveluasunto- koti -kotiutuspolun -malliin tarvitaan yhtenäisyyttä, selkeää tiedon-
kulkua ja moniammatillisen toiminnan vahvistamista. Suunnitelmallisella työskentelyllä vähennetään asiak-
kaan siirtoja hoitopaikasta toiseen. 
 
Alueen kunnissa on pyritty siirtymään vanhusten laitosmuotoisesta asumisesta tehostetun palveluasumisen, 
palveluasumisen tai ryhmämuotoisen asumisen yksiköihin.  Ikäihmisten lisäksi palveluasumisen tarpeita on 
päihde-, mielenterveys- ja kehitysvammais- ja vammaishuollon asiakkailla. Alueen kunnissa asumispalvelujen 
rakennemuutos kohti kodinomaisempia asumisratkaisuja on vielä meneillään ja erityisryhmien asuntoja ei 
ole riittävästi ja niitä ostetaan yksityisiltä palveluntuottajilta. Alueella ei ole tutkimus- ja hoitoyksikköä psy-
kogeriatrisille potilaille. Vammaispalvelujen osalta erityishuoltopiirien yhdistyminen sairaanhoitopiirien 
kanssa aiheuttaa alueellista tarvetta erityisasumisyksikölle (autismiyksikkö). 
 

Kehittämistarpeet Toimenpiteet Vastuutaho ja aikataulu 

Kotihoidon alueellinen kehittäminen 
Asiakkaan toimintakyvyn tukeminen 

- Yhtenäiset kriteerit kotihoidon palveluille 
- RAISOFT – mittariston käyttöönotto 

Kotihoidon vastuuhenkilöt 
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- Suunnitelmallinen ennaltaehkäisy ja   
   kotikuntoutus 

Kotihoidon tiedonhallinnan ja toi-

minnanohjauksen kehittäminen 

- Kotihoidon mobiiliratkaisun tekn. 
valm/selvittäminen  

- Mobiiliratkaisun käyttöönotto 

Kuntien perusturvajohtajat 
ja  vanhust. 06/2013 ja 
LPSHP:n tietohallinto, 2014 - 
2016 

Kotiuttamisprosessin kehittäminen - Kotiutuspolkujen mallinnus ja juurrutus Kotiutustyöryhmä (v.2013 -
2016).  

Kotisairaalatoiminnan kehittäminen 
huomioiden toimintavaihtoehdot 
kaupungissa ja haja-asutusalueilla 

- Ensihoidon osaamisen hyödyntäminen koti-
sairaalatoiminnan – mallissa selvitettävä 

 

Avopalvelujen monipuolistaminen - Päivätoiminnan ja liikkuvien palvelujen poik-
kihallinnollisen toimintamallin luominen 

Kotihoidon vastuuhenkilöt 
Kunnissa 3. sektori; Majak-
ka,oppilaitokset 

Kehittämistarpeet, joille ei vielä aikataulua 

 Erityistyöntekijöiden saatavuus ja alueelliset ratkaisut: geriatri/muistihoitaja 

 Palvelusetelijärjestelmän alueellinen kehittäminen 

Koulutustarpeet 

 Vaihtoehtoisten palvelumallien kehittämiseksi tarvitaan perustietoa perhehoidon perusteista, lainsäädännöstä, 
malleista ja toimivista käytännöistä. Koulutusta on tulossa Pakaste2 kautta 

 Kotihoidon henkilöstön osaamisen varmistaminen hoidon tarpeen arvioinnissa sekä lääkehoidossa  

 Kuntouttavan työotteen vahvistamiseksi ja ylläpitämiseksi tarvitaan koulutusta.  

 Käytäntöjen jakaminen vanhustyön vastaavien työntekijöiden alueellisessa yhteistyötyöryhmässä 

 

 

4.4 Lääkinnällinen kuntoutus ja apuvälinepalvelut   
  

Terveydenhuoltolain (1326/2010) 29§:n mukaan kunnan on järjestettävä lääkinnällinen kuntoutus, joka on 
osa sairaanhoitoa. Lääkinnällisellä kuntoutuksella parannetaan ja ylläpidetään kuntoutujan fyysistä, psyykkis-
tä ja sosiaalista toimintakykyä sekä tuetaan elämäntilanteen hallintaa ja itsenäistä suoriutumista. Lääkinnäl-
liseen kuntoutukseen kuuluu: kuntoutusneuvonta ja -ohjaus, toiminta- ja työkyvyn sekä kuntoutustarpeen 
arviointi, kuntoutustutkimus, terapiat ja kuntoutusjaksot, apuvälinepalvelut sekä sopeutumisvalmennus. 
Kuntoutussuunnitelma laaditaan yhdessä kuntoutujan kanssa. Kunta vastaa kuntoutuspalvelun ohjauksesta 
sekä nimeää kuntoutuksen yhdyshenkilön. Prosessin käynnistymisestä vastaavien kuntoutustyöryhmien ko-
koonpanot ja toimivuus vaihtelevat kunnittain. Suppeimmillaan työryhmän muodostavat johtava lääkäri ja 
fysioterapeutti (Keminmaa, Tervola, Ylitornio). Kemissä, Torniossa ja Simossa kuntoutustyöryhmä on mo-
niammatillisempi. Hylkääviä päätöksiä tehdään lääkinnällisen kuntoutuksen osalta harvoin, mutta kuntou-
tuksen prosessia tulisi nopeuttaa. Kunnissa moniongelmaisen asiakkaan kuntoutuksen yhteistyötä koordinoi 
kuntoutuksen asiakaspalvelun yhteistyöryhmä, jossa ovat terveydenhuollon, sosiaalitoimen, työvoimatoimis-
ton ja Kansaneläkelaitoksen edustus.  
 
Kuntien lääkinnällisen kuntoutuksen resurssit ovat niukat, mikä johtaa jonoihin. Fysioterapian palvelut to-
teutuvat pääsääntöisesti omana toimintana. Terveyskeskuksen fysioterapeutin toteuttama kuntoutus Tervo-
lassa, Torniossa ja Ylitorniolla painottuu osastojaksoille, kotiuttamisvaiheeseen ja kotihoitoon. Ryhmämuo-
toista kuntoutusta on tarjolla kunnissa vaihtelevasti ja niitä tulisi kehittää. Allasjumpparyhmiä ja ryhmätoi-
mintaa kuntoutujille järjestetään Kemissä, Keminmaassa Torniossa ja Ylitorniolla. Lisäksi järjestöt tuottavat 
ryhmämuotoisia kuntoutuspalveluja alueella. Muita kuntoutusta toteuttavia työntekijöitä ovat mm. toimin-
ta- ja puheterapeutit, sosiaalityöntekijät, psykoterapeutit. Erityistyöntekijöistä on pulaa ja eniten ostopalve-
luina hankitaan toiminta-, puhe-, psyko- ja erityisterapiaa (esim. lasten neurologinen kuntoutus, lymfa- ja 
musiikkiterapia). Kunnat hankkivat itsenäisesti yksityiset palvelut. Lääkinnällisessä kuntoutuksessa ei ole 
käytössä palveluseteliä. Jatkossa on yhdessä mietittävä, millaisia laatukriteerejä hankittaville palveluille ase-
tetaan, mikäli palvelusetelin käyttöä halutaan alueellisesti edistää. Kunnat ostavat Saarenvireestä laitoskun-
toutuksen jatkokuntoutuspaikkoja (kolme paikkaa). Alueellisen kuntoutusyhteistyömallin kehittämistä, asia-
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kaslähtöisyyttä ja tiedottamista koordinoi Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntoutuksen asiakasyhteistyötoi-
mikunta. 
 
Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välisessä yhteistyössä näkyy resurssipula. L-PKS: lla on on-
gelmia hoitotakuun toteuttamisessa. Kaksi toimintaterapeuttia ei riitä kattamaan edes alueen arvioiden tar-
vetta. Toimintaterapiaryhmille (neurologiset ja kipupotilaat) olisi selkeä tarve. Kuntoutustutkimusyksikkö on 
tehnyt esityksen pitkäaikaissairaiden kuntoutusohjaajan toimesta. Erikoissairaanhoito ostaa laitoskuntoutus-
ta mm. Lapin kuntoutus oy:lta ja Saarenvireestä. Saarenvire näyttäytyy tulevaisuuden alueellisena kuntou-
tukseen erikoistuvana yksikkönä. Asian eteenpäinviemiseksi on käyty jo neuvotteluja. Eteneminen vaatii 
vielä säätiön, kuntien ja sairaanhoitopiirin yhteistyötä sekä Saarenvireen henkilöstön osaamisen vahvistamis-
ta. Saarenvireessä olisi tulevaisuudessa mahdollisuus toteuttaa: arviointia, avo- ja laitosmuotoisena kuntou-
tusta, päivä-, koti- ja ryhmäkuntoutusta, kuntoutuskursseja sekä ohjausta ja neuvontaa.  
 
STM: n asetuksessa (1/-12) korostetaan apuvälinepalveluiden käyttäjälähtöisyyttä, oikea-aikaisuutta ja käyt-
täjän tarpeista lähtevää arviointia. Etenkin vaikea- tai monivammaisen potilaan apuvälineasioissa tarvitaan 
viranomaisten välistä yhteistyötä. Apuvälinesuosituksia voi tehdä myös perusterveydenhuollon työntekijä tai 
yksityinen palveluntuottaja.  Apuvälineiden rinnalla oleellinen merkitys on erilaisilla kuntoutusta tukevilla 
laitteilla. Alueen kunnat ovat järjestäneet lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälinepalvelut yhteistyössä Länsi- 
Pohjan sairaanhoitopiirin kanssa jo kymmenen vuoden ajan. Yhteisen apuvälinekeskuksen tavoitteena on 
ollut yhtenäistää apuvälinepalvelut, tehostaa kierrätystoimintaa sekä parantaa huolto- ja korjaustoimintaa. 
Resurssien puutteen vuoksi apuvälineitä korjataan tarpeen mukaan ja säännöllinen huolto ontuu.  Apuvä-
linekeskuksella ja alueen kunnilla on yhteinen apuvälinepalvelujen tietojärjestelmä. Apuvälineiden uudet 
saatavuusperusteet tulivat voimaan 1/2013. Vammaispalvelu ei ole toistaiseksi liittynyt tietojärjestelmään 
apuvälinepalveluissa, vaikka vammaispalvelulain nojalla myönnetään vain välttämättömät apuvälineet.  
 
Kuntoutussuunnitelman teossa, toteutumisessa ja arvioinnissa on puutteita. Asiakkaat ovat usein monion-
gelmaisia, jolloin kokonaisuuden hahmottaminen ja siihen vaikuttaminen ilman kattavaa kuntoutussuunni-
telmaa on mahdotonta mm. nuorten pitkäaikaissairaiden kuntoutussuunnitelmat ontuvat. Laitoskuntoutus-
jakson jälkeen pitäisi järjestää palautekeskustelu tk:ssa tai esh:ssa jatkosuunnitelmia varten. Asiakkaalle 
muodostavat ongelmia ns. ”nivelvaiheet”. Kelan vaikeavammaisten kuntoutuksen piiriin kuuluneet siirtyvät 
perusterveydenhuollon vastuulle täytettyään 65-v. Nuorten osalta tulisi miettiä ”saattaen vaihtamista”, kun 
siirrytään lasten palveluista aikuisten piiriin. Lisäksi usein teini-iässä iskee ns. terapiaväsymys ja hyvin sujunut 
kuntoutusprosessi katkeaa. Kuntoutus ei ole niin etupainotteista kuin pitäisi olla. Yhteistyötä sosiaalitoimen 
kanssa on tiivistettävä, sillä nyt yhteistyö vaihtelee kunnittain ja eri toimijatahojen mukaan saaminen on 
haastavaa. Kuntoutuksen tulisi näyttäytyä aina laadittaessa hoito-, palvelu- ja kuntoutusketjuja.  
 

Kehittämistarpeet Toimenpiteet Vastuutaho ja aikataulu 

Toimintatapojen muuttaminen. Asiakasnäkö-
kulmasta katsottuna palvelujen saannissa ja 
toteutumisessa on epätasa-arvoisuutta: kritee-
rit, kuntoutussuunnitelmat, terveyshyötymalli, 
palveluohjaus 

- Käynnistetään lääkinnällisen kuntoutuk-
sen alueellisten linjausten ja kriteerien 
työstäminen  

- Muiden kuin henk.koht. apuvälineiden 
saannin kriteerit yhtenäistetään (ko-
ti/palveluasuminen) 

Työryhmä jatkaa. PTH-
yksikkö koordinoi, 2013 - 
 
Palvelutiimi, 2013- 2014 

Kuntoutustoiminnan kehittäminen - Selvitetään Saarenvireen rooli 
- kuntoutus näkökulma huomioidaan hoito-

ketjutyössä 

Palvelutiimi, 2013- 

Kehittämistarpeet joille ei vielä aikataulua 

 Yksityisten palvelujen laatu ja hankinta: yhteneväiset kriteerit huomioiden palvelusetelin käyttö 

 Nivelvaiheet ja saattaen vaihtaminen: Nuoret ”pudokkaat” ja 65-v, joille Kela on kustantanut kuntou-
tuksen aiemmin 

 Pitkäaikaissairaiden kuntoutusohjaaja L-PKS  ja erityistyöntekijöiden saatavuus alueella 

Koulutustarpeita  

 Kuntoutuksen neuvottelupäivät L-PKS:n kuntoutustutkimusyksikön vastuulla 
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5 Toimintayksiköiden tarvitsemien tukipalvelujen järjestäminen 
 
Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän on annettava terveyskeskuksille sellaisia palveluita, joita ei ole tarkoituk-
senmukaista tuottaa terveyskeskuksissa.  Lääketieteellisiä tukipalveluja kuten laboratoriotoimintaa, röntgen-
toimintaa, lääkehuoltoa ja kuvantamispalveluja järjestetään Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alueella sekä kes-
kussairaalassa että terveyskeskuksissa. Kukin toimipiste järjestää oman organisaationsa tarvitsemat tutkimuk-
set joko omana tuotantona tai ostopalveluna. Taudinmääritykseen liittyvien näytteiden säilyttämisestä ja 
mahdollisesta tutkimuskäytöstä sovitaan erikseen huomioiden aihealuetta koskevat säädökset. 
 
 

5.1 Laboratoriopalvelut        
  
Länsi-Pohjan shp:n kunnat ovat siirtyneet tai siirtyivät käyttämään Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen 
liikelaitoskuntayhtymän NordLab: in palveluja v. 2013 alussa. Nordlab: iin ovat liittyneet kaikki muut kunnat 
paitsi Tervola, joka siirtyy asiakkaaksi v. 2014 alussa.  Oulun yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen sai-
raanhoitopiirit ovat perustaneet NordLab:in v. 2012. Liikelaitokseen kuuluu viisi aluelaboratoriota, joilla on 
toiminnassaan melko itsenäinen asema. Laboratoriopalveluiden järjestäminen on suunniteltu eritasoisiin 
laboratorioyksikköihin, riippuen palvelun tarpeesta ja käytettävissä olevista resursseista. Lähipalveluina tuo-
tetaan näytteenoton lisäksi EKG- ja spirometriatutkimuksia sekä vierianalytiikkaa. Seudullisina palveluina 
tuotetaan ne näytteet, joita ei vastausviiveiden vuoksi voida keskittää aluelaboratorioon. Seutulaboratoriot 
ja lähipalveluyksiköt kuuluvat oman alueensa aluelaboratorioon. Alueellisena palveluna tuotetaan sairaaloi-
den ja niiden vastuualueella toimivien terveyskeskusten tarvitsemat laboratoriopalvelut. 
 
Vierianalyytikka on laboratorion ulkopuolella tehtävää analyysia (mm. päivystys, neuvolat ). Vierianalytiikan 
neuvonnassa, koulutuksessa ja laatuasioissa toimii yhdyshenkilönä L-PKS: n vastuuhoitaja ja vieritestityö-
ryhmä koordinoivat toimintaa. Asiakkailla on mahdollisuus asioida itselleen sopivaksi katsomassaan näyt-
teenottopisteessä, mistä voi seurata työmäärän kasvua joissakin näytteenottopisteissä. Laboratoriohoitajista 
on pula, joten henkilökunnan työpanosta olisi voitava sijoittaa sinne, missä työt tehdään. Työterveyshuollon 
ja yksityissektorin käyttämien laboratoriopalvelujen osalta kuntien on päätettävä, miten kunta laskuttaa 
yksityistä sektoria.  
 

Kehittämistarpeet Toimenpiteet Vastuutaho ja aikataulu 

Työterveyshuollon ja yksityissektorin käyttämien labora-

toriopalvelujen osalta päätettävä, miten kunta laskuttaa 

yksityistä sektoria 

- Sovitaan yhteneväiset 
käytännöt yksityisen sekto-
rin osalta  

Palvelutiimi 

Kehittämistarpeet, joilla ei vielä aikataulua  

 Laboratoriotoimintaan kehitetään muistutus-järjestelmä, jolla estetään samojen tutkimusten tarpeeton otta-
minen ( Nordlab) 

 Yhteisiä linjauksia vierianalytiikan osalta on tarkasteltava NordLabin toiminnan käynnistymisen edetessä 

 

5.2 Radiologia ja kuvantamispalvelut       
 
Terveyskeskuksista oma röntgen on Keminmaassa, Tervolassa, Torniossa ja Ylitorniolla. Simo ja Kemi ostavat 
palvelun L-PKS:sta.  Tornio tekee yhteistyötä Haaparannan kanssa. Ylitornio tekee yhteistyötä Övertorneån ja 
Lapin keskussairaalan kanssa päivystyskuvausten osalta. Pään CT-tutkimukset kunnat hankkivat L-PKS:sta. 
Kemi ja Tornio ostavat ultraäänipalveluja yksityiseltä palveluntuottajalta ja tutkimukset tehdään terveyskes-
kusten laitteilla. Muut ostavat uä-tutkimukset Terveystalolta. Myös mammografioita hankitaan ostopalvelui-
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na. Kemi, Keminmaa, Simo ja Tervola hankkivat radiologin lausunnot L-PKS:sta. Jatkossa on oleellista radiolo-
gin palveluiden saatavuuden turvaaminen alueella.  Yhteinen radiologi voisi toimia säteilynkäytön vastaava-
na alueella. Nyt joka kunnassa on oltava oma säteilynkäytön vastaava henkilö. L-PKS:ssa on valmiutta ottaa 
rintasyöpäpotilaiden ultraääni- ja mammografiakontrollit hoitaakseen ja samoin myydä vatsan ultraäänitut-
kimuksia kunnille. L-PKS kouluttaa rtg-hoitajaa sonografiatutkimusten tekoon.  
 
Keminmaan röntgenissä on yksi röntgenhoitajanvirka, joka nyt täytettynä 50 %:sti. Puolet virasta hoidetaan 
ostopalveluna Tervolasta. Tervolan röntgenissä on yksi röntgenhoitajan virka. Torniossa ja Ylitorniolla on 
kokoaikainen työntekijä. Koulutetusta henkilöstöstä, rtg-hoitajista ja radiologeista on alueella pulaa. Seuraa-
van viiden vuoden sisällä tapahtuva hoitohenkilöstön eläköityminen vaikeuttaa tilannetta entisestään.  Kou-
lutusta järjestetään Pohjois-Suomessa vain Oulussa ja Oulu ympäristökuntineen työllistää kaikki valmistuvat. 
 
Terveyskeskusten kuvantamislaitteisto on verrattain uutta lukuun ottamatta Keminmaata, jonka rtg-
laitekanta on vanhinta. Hammashoidon kuvauslaitteisto on Keminmaassa uusittu vuonna 2010 ja Mediracer- 
rannekanavaoireyhtymän mittauslaite on uusittu 11/2012. Simossa röntgenlaitteistoa on vain hammashoito-
lassa. RIS/ PACS-järjestelmä mahdollistaa kuvien katselun paikkakunnasta riippumatta, mutta yhteinen poti-
lastieto- ja ajanvarausjärjestelmä mahdollistaisi alueen kuvantamispalveluiden tehokkaamman käytön.  Ult-
raääni-tutkimukset ja mammografiat voitaisiin toteuttaa alueella esim. Torniossa ja Kemissä (Torniossa uusi 
ultraäänilaite). 
 

Kehittämistarpeet Toimenpiteet Vastuutaho ja aikataulu 

Radiologin palveluiden saatavuuden tur-
vaaminen alueella.  Yhteinen radiologi voisi 
toimia myös säteilyn- käytön vastaavana 
koko alueella 

- Tehtävä alueellinen selvitys kuvantamis-
palveluiden kokonaisuudesta, henkilös-
töstä, laitteista, kuvaustarpeista ja hin-
noittelusta 

Palvelutiimi ja resurssina 
Keminmaan rtg-hoitaja 
2013-2014 

Kehittämistarpeet, joilla ei vielä aikataulua 

 Sovittava missä laajuudessa terveyskeskukset voivat käyttää sairaalan erityistutkimuksia ilman erikoissairaan-
hoidon käyntiä 

 Yhteistyön kehittäminen ostopalveluina hankittavien tutkimusten (uä, mammografiat) osalta 

Koulutustarpeet 

 PerusUÄ-tutkimusten tekeminen 

 

 

5.3 Lääkehuoltopalveluiden järjestäminen 
 
Länsi-Pohjan keskussairaalassa on Suomen viimeinen keskussairaaloiden lääkekeskus. Rakenteilla on  uudet 
tilat, joiden valmistuttua kesällä 2013 aikana tehdään hakemus sairaala-apteekin perustamiseksi Alueellinen 
yhtenäisyys lääkehuollon osalta on paras vaihtoehto toimintojen yhtenäisyyden, tasaisen laadun ja sujuvuu-
den kannalta ajateltuna. Sairaala-apteekin myötä oikeudet laajenee ja mm. erityislupien haku nopeutuu. Ne 
kunnat, joilla on sopimus Länsi-Pohjan lääkekeskuksen kanssa, ovat tyytyväisiä palveluun. Palvelu on ollut 
joustavaa, mutta kuljetusten osalta kokonaisuutta voisi tarkastella alueellisesti (lääkkeet, näytteet). Kuntien 
logistiikka näyttäytyy sekavana, sillä Keminmaata lukuun ottamatta kuljetukset on järjestelty kunnissa eri 
tavoin. Osassa kunnista on oma kuljettaja, osassa säätiöt kuljettavat ja osaksi yksityiset kuljetusyrittäjät.  
 
Alueen lääkehuoltopalvelut hoidetaan Ylitorniota ja Torniota lukuun ottamatta Länsi-Pohjan keskussairaalan 
lääkekeskuksen kautta. L-PKS:n henkilöstö sijaistaa Tornion farmaseuttia lomien aikana ja apteekin far-
maseutti Ylitornion farmaseuttia. Sijaisjärjestelyt aiheuttavat ongelmia kunnissa. Lääkehankinnat hoidetaan 
OYS hankintasopimuksen kautta yhteishankintana. Hankintakauden pituus on 3 vuotta. Kuntien toiveita han-
kintojen osalta mietitään alueellisessa työryhmässä syksyllä 2013 ja OYS ohjaa hankintaprosessin valmiste-
lua. Länsi-Pohjan shp:n lääkekeskuksen kunta-asiakkaiden velvoitevarasto on keskussairaalassa. L-PKS:lla on 
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katastrofisuunnitelman mukaisesti määritelty valmiusvarasto suuronnettomuuksia varten sekä huoltovar-
muuskeskuksen varmuusvarasto influenssalääkkeistä. 
 
Osastofarmasiassa ei alueella ole yhtenäisiä käytäntöjä. Osastofarmasialla tarkoitetaan farmaseuttista työtä, 
joka tehdään osastolla.  Osastofarmasiaa toteutetaan Suomessa monella tavalla, riippuen osastojen tarpeista 
ja resursseista. Osastoilla lääkevastaavina toimivat sairaanhoitajat huolehtivat lääkehuollosta ja tarvittaessa 
konsultoivat farmaseuttia.  Osastofarmasian yhteinen kehittäminen edellyttää alueellista, kiertävää osasto-
farmaseuttia, jotta kuntien toiveet ja tarpeet lääkehuollossa tulevat kuulluksi. Tavoitteena kaikissa sosiaali- 
ja terveydenhuollon yksiköissä on turvallinen lääkehuolto. Lääkehoitosuunnitelma tulee olla kaikissa kunnis-
sa. Lääkehoitolupa vaaditaan kaikilta, jotka työssään toteuttavat asiakkaan lääkehuoltoa. Lääkeluvan myön-
tää johtava lääkäri osaamisen varmistamisen jälkeen. Yhtenäisestä käytännöstä on alueella näiltä osin sovit-
tu. 
 
Apteekkipalvelut ja apteekkien päivystysjärjestelyt koetaan kunnissa toimiviksi. eReseptin toimivuus on 
apteekin ja asiakkaiden kannalta hyvä. Terveydenhuollon toimijoiden kannalta eResepti vaatii vielä kehittä-
mistä.   
 

Kehittämistarpeet Toimenpiteet Vastuutaho ja aikataulu 

Lääkehoidon ja – huollon laadullinen 
kehittäminen alueella 

- Osastofarmasian toiminnan kehittäminen  
- Selvitetään Ylitornion ja Tornion liitty-

minen L-PKS:N lääkehuoltoon 

Eija Särkkä ja Riikka Vänskä L-PKS 
2013 - 2014 

Koulutustarpeet 

 Koulutuksellisen yhteistyön tiivistäminen ja alueellisiin koulutuksiin osallistumisen aktivoiminen 

 Lääkevastaavien yhteistyöfoorumin käynnistäminen 

 

 

5.4 Lääkintälaitehuolto 
 
Terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetun lain (629/2010) ja sen nojalla annettujen säännösten ja 
määräysten tarkoituksena on ylläpitää laitteiden sekä niiden käytön turvallisuutta. Laki terveydenhuollon 
laitteista ja tarvikkeista asettaa terveydenhuollon yksikölle ja siellä toimiville ammattilaisille käyttöön, hallin-
nointiin ja ylläpitoon liittyviä vaatimuksia. Terveydenhuollon organisaatiossa on nimettävä laitteiden ja tar-
vikkeiden turvallisuudesta vastaava henkilö.  Terveyskeskuksissa vastaavana henkilönä toimii johtava lääkäri. 
Käytössä olevia laitteita on runsaasti ja niiden huollot jokainen organisaatio on toteuttanut parhaaksi katso-
mallaan tavalla.  
 

Kehittämistarpeet Toimenpiteet Vastuutaho ja aikataulu 

Lääkintälaitehuollon 
alueellinen kehittäminen 

- Kartoitetaan käytössä olevat lääkintälaitteet  
- Laaditaan yhtenäinen ohjeistus lääkintälaitteiden käyttöön-

otosta ja huollosta (ml. hammashoito). 
- Neuvotellaan yhteistyösopimus L-PKS:n kanssa erikoislaittei-

den tarkistamiseksi 

Johtavat lääkärit 2013- 

 

 

5.5 Välinehuolto     
 
Välinehuolto toimii kunnissa useissa työpisteissä suun terveydenhuollon tarpeiden vuoksi.  Keminmaassa, 
Simossa, Tervolassa ja Ylitorniolla työskentelee yksi välinehuoltaja. Kemissä työskentelee kolme ja Torniossa 
lähes neljä välinehuoltajaa eri toimipisteissä. Kemissä, Simossa ja Ylitorniolla välinehuoltajien tehtäviin on 
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yhdistetty laitoshuoltajan tai varastoinnin tehtäviä. Tehtävien yhdistäminen vaatii erityistä huomiointia hy-
gienian suhteen.   
 
Kuntien välinehuollon laitteet koostuvat mm. instrumenttipesukoneista, autoklaaveista, ultraäänipesulait-
teista, kuivauskaapeista ja kuumasaumaajista. Välinehuollon laitteet vaativat erityisen tarkkaa käyttöä ja 
huollot ovat aikaa vieviä.  Vaaratilanteita voivat aiheuttaa mm. paineistetut laitteet. Kunnissa on laadittu 
välinehuollon toimintaohjeita. Laitteistojen korjaukset ja huollot ovat kalliita, joten alueen laitekantaa kan-
nattaisi yhtenäistää ja tehdä yhteinen huoltosopimus. Yhtenäisempi laitekanta mahdollistaisi työvoiman 
joustavamman liikkumisen turvallisuutta vaarantamatta. Laitteiston uusimistarpeita on lähitulevaisuudessa 
Keminmaassa ja Torniossa.  
 
Kunnissa suun terveydenhuollon tarpeet kuormittavat välinehuoltoa eniten. Muita palvelun tarvitsijoita 
ovat: vastaanotto, vuodeosastot ja neuvolat. Suun terveydenhuollon henkilökunnan koulutukseen kuuluu 
välinehuollon osaaminen. Koulutettujen välinehuoltajien saatavuus huolestuttaa alueen ammattilaisia ja 
alueelle tarvittaisiin sijaispankkia. Useissa kunnissa välinehuollon henkilöstö työskentelee terveysasemien ja 
hammashoitoloiden yhteydessä ja osaksi hammashoitoloissa suun terveydenhuollon henkilöstö hoitaa oman 
välinehuollon. Keminmaalla ja Tervolassa on keskitetty välinehuolto. L-PKS:n välinehuoltokapasiteetti on 
riittävä tällä hetkellä. Hankintojen osalta sairaanhoitopiiri kuuluu OYS -erva yhteishankintarenkaaseen. Länsi- 
Pohjan keskussairaalan välinehuolto tarjoaa ohjausta ja neuvontaa alueen kunnille. 
 

Kehittämistarpeet Toimenpiteet Vastuutaho ja aikataulu 

Välinehuollon laadun ja toiminta-
varmuuden varmistaminen 
Välinehuoltajien osaamisen ja saa-
tavuuden turvaaminen 

- Selvitystyö alueellisen yhteistoiminnan tiivistämi-
sestä: sijaisjärjestelyt ja perehdytys, yleiset toimin-
taohjeet (laatu ja liikkuvuus) 

- Sairaanhoitopiirin neuvovan roolin vahvistaminen 

L-PKS välinehuolto/suun 
terveydenhoito 
 
2014- 

Hankintojen yhtenäistäminen - Yhteinen kilpailutus. 
- Huollon yhtenäistäminen 

Koulutustarpeet 

 Yhteiset alueelliset työkokoukset (x2/v LPSHP) 

 Alueelliset täydennyskoulutukset 

 

 

5.6 Kuljetus- ja varastointipalvelut     
 
Lapin alueella on kaksi keskussairaalan varastotilaa (L-PKS ja LKS). Kunnista Ylitorniolla, Kemillä ja Torniolla 
on oma varastotila. Tavarat varastoidaan pääsääntöisesti toimintayksiköihin. L-PKS: ssa on v.2003 remontoi-
tu varastotila. Keskusvarasto huolehtii alueella hoito- ja kulutustarvikkeiden hankinnasta, jakelusta ja varas-
toinnista. Keskussairaalassa työskentelee kuusi työntekijää. Kaikki alueen kunnat Ylitorniota lukuun ottamat-
ta ovat L-PKS - keskusvaraston asiakkaita (Tervola kokeiluasiakkaana). Alueen valmiusvarastointi ei ole hoito-
tarvikkeiden osalta riittävä. Valmiustason turvaamisessa olisi järkevä tehdä alueellista yhteistyötä Lapin sai-
raanhoitopiirin kanssa.  
 
Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä toimii hankintatoimisto ja alueen hankintoja tehdään kolmen hankinta-
renkaan kautta (PPSHP, Kemi-Tornion hankintarengas ja KL – kuntahankinnat). Hankinnat eivät toteudu so-
pimusten mukaisesti ja usein on kyseessä käytännön tilaajien tiedon puute siitä, miten hankinnoissa tulee 
menetellä. Taloudelliset menetykset voivat olla merkittäviä, mikäli toimitaan hankintasopimusten vastaisesti. 
Hankintoihin liittyen tarvitaan täydennyskoulutusta. Sähköisestä varastotilausjärjestelmästä on saatu posi-
tiivisia tuloksia sairaalan sisällä. Materiaalihävikin ja varastoinnin väheneminen sekä tilauksiin käytettävä 
työaika ovat tuoneet selviä säästöjä.  Sähköistä varastointijärjestelmää olisi mahdollisuus laajentaa sairaalan 
sisällä ja kuntiin.  

 



33 
 

Alueella kuljetetaan kunnan sisällä ja Länsi-Pohjan keskussairaalan sekä kuntien välillä asiakkaiden sekä so-
siaali- ja terveydenhuollon tarpeisiin mm. lääkkeitä, hoitotarvikkeita, käyttötavaroita, toimistotarvikkeita, 
postia, instrumentteja, apuvälineitä, aterioita ja laboratorionäytteitä. Sairaankuljetuksesta on erikseen sovit-
tu ensihoidon palvelusopimuksessa ja toiminta siirtyi kokonaan sairaanhoitopiirin vastuulle vuoden 2013 
alusta alkaen. Apuvälineet kuljetetaan L-PKS: n toimesta joko terveyskeskuksen fysioterapiaan tai sovitusti 
asiakkaalle kotiin. Osa kunnista järjestää itse jatkokuljetuksen terveyskeskuksesta asiakkaan kotiin.  Paluu-
kyydillä lähtevät palautukset keskussairaalan välinehuoltoon. Apuvälinekuljetusjärjestelmään ollaan tyyty-
väisiä. Kuntien sisäiset kuljetusjärjestelyt ovat hyvin vaihtelevia ja kuljetus hoituu kuntien omien kuljettaji-
en, lähettien (hoitotarvikkeet), Itellan (vaipat, ateriat, laboratorionäytteet), matkahuollon (laboratorionäyt-
teet), yksityisten palvelutuottajien (ateriat), taksien (laboratorionäytteet, verensiirtotuotteet, lääkkeet, hoi-
totarvikkeet), linjataksijärjestelmän ja työhönvalmennussäätiöiden toimesta. Alueella ei ole yhtenäisiä kulje-
tusjärjestelyjä keskussairaalasta kuntiin välinehuollon kuljetuksia lukuun ottamatta. Keminmaan kunta ostaa 
kuljetukset keskussairaalasta kuntaan sairaanhoitopiiriltä.  Yleisesti järjestelyt kytkeytyvät kunnan kuljetus-
ten kokonaiskilpailutukseen sekä kuljetuksen työllistäviin vaikutuksiin kunnassa. 
 

Kehittämistarpeet Toimenpiteet Vastuutaho ja aikataulu 

Kuljetuspalvelujen hajanaisuus ja 
yhtenäistämistarpeet 

Laaditaan alueellinen selvitys logistiikasta 
yhteistyössä logistiikkakoulutuksen kanssa 

Palvelutiimi ja Lappia 

Kehittämistarpeet, joille ei vielä aikataulua 

 Sähköisen varastotilausjärjestelmän kehittäminen 

 Valmiusvarastoinnin tilanteen selvittäminen ja mahdollinen yhteistyö Lapin sairaanhoitopiirin kanssa 

Koulutustarpeet 

 Käytännönläheistä alueellista koulutusta hankintalaista ja hankintaprosessista  

 Sonet - järjestelmän käyttöön perehdytystä 

 

 

5.7 Tietojärjestelmien ja potilasrekisterien yhteiskäyttö ja toimivuus  
 
Tietohallinnon palveluihin kohdistuu tällä hetkellä toimintaympäristössä tapahtuvia muutostarpeita. Nämä 
muutokset koskevat mm. kuntien palvelurakenteita, toimintaprosesseja, lainsäädäntöä, erilaisia toiminta-
strategioita, yhteistyöhankkeita, kansallisia hankkeita ja Suomen hallituksen linjauksia.  Lähivuosina merkit-
tävä muutos on, että kansalaiset näkevät potilastietoihin kirjattuja asioita. Potilastiedot kootaan yhtenäi-
seen kansalliseen sähköiseen potilastiedon arkistoon (eArkisto). Laki velvoittaa kaikki julkisen terveydenhuol-
lon toimijat liittymään arkistoon syksyyn 2014 mennessä ja yksityisen terveydenhuollon toimijat vuoden 
2015 syksyyn mennessä (Asiakaslaki 159/2007).   Vuoteen 2016 mennessä eli arkistoinnin toisessa vaiheessa, 
otetaan käyttöön mm. suun terveydenhuollon tietojen arkistointi, todistukset ja osa lausunnoista. 
 
Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin ja kuntien välinen tietohallinto perustuu yhteistyösopimukseen, jonka mu-
kaan sairaanhoitopiiri toimii terveydenhuollon tietohallinnon alueellisena palvelujen tuottajana, koordinoi-
jana ja hankkijana. Tietohallinnon palvelujen keskittämisellä mahdollistetaan tietotekniikan kustannustehok-
kuus ja palvelujen ympärivuorokautinen tuki, ylläpito ja tietoturva. Tietojärjestelmien koulutukset järjeste-
tään myös yhdessä. Lisäksi sairaanhoitopiirin ja kuntien välillä on erillinen konesalipalvelusopimus. Jokainen 
kunta hoitaa osaltaan työasemat ja tietoverkot. Tietojärjestelmähankinnoissa huomioidaan samalla erikois-
sairaanhoidon ja perusterveydenhuollon tarpeet. Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä vastaa kunnallisen tervey-
denhuollon tietojärjestelmien yhteensovittamisesta. Oulun yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen tie-
tohallinnon yhteistyössä ovat mukana kaikki viisi pohjoista sairaanhoitopiiriä. Yhteistyön tavoitteena on tu-
kea ja mahdollistaa sairaanhoitopiirien välinen yhteistyö ja työnjako asiakaskeskeisen ja saumattoman hoi-
don tuottamisessa ja palvelutoiminnan johtamisessa. Asiakastietojen saatavuuteen ja yhteistyöhön sosiaali-
palvelun tietojärjestelmien kehittämiseksi on tulevaisuudessa panostettava. 
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Länsi-Pohjan shp:n kuntien terveydenhuollossa ja kunnallisessa palveluasumisessa on kaikissa käytössä poti-
lastietojärjestelmänä Pegasos.  Suun terveydenhuollossa on käytössä neljä erilaista järjestelmää ja shp:llä 
omansa.   Potilastietojen yhteiskäyttö ei tähän mennessä tietosuojalainsäädännön vuoksi ole ollut mahdol-
lista yli kuntarajojen, koska jokainen kunta on itsenäinen palvelujen tuottaja ja sen seurauksena erillinen 
rekisterinpitäjä.  Tiedot ovat olleet asiakkaan luvalla henkilökohtaisesti lääkärin nähtävillä. Terveydenhuolto-
lain (9§) myötä tietojen yhteiskäyttöä koskeva ongelma poistui. Yhteinen rekisteri mahdollistaa hoitotiedon 
käytön joustavasti perusterveydenhoidon ja erikoissairaanhoidon välillä, ja että se edesauttaa hyvää ja tur-
vallista kokonaishoitoa.  Kunta - Eskon kautta sairaalan tiedot näkyvät perusterveyden-huoltoon, mutta ei 
tosin päin. Kunta - Eskon pilotointi tapahtuu kevään 2013 aikana Ylitorniolla. Vastaavasti Pegasos-tietojen 
katselu tulisi mahdollistaa esh:ssa. Pegasoksessa on suuri potilasturvallisuusuhka, kun laboratoriotulosten 
hälytysviestit eivät ole enää toimineet alueelliseen laboratorioon siirtymisen jälkeen.  
 
Sosiaalitoimessa enemmistö kunnista käyttää ProConsona ohjelmistoa, Kemissä on käytössä Abilita. Asiakas-
ta koskeva tieto ei ole käytettävissä alueellisesti, koska sosiaalitoimessa normaalitilanteessa viranhaltijan 
toimivalta ulottuu vain oman kunnan alueelle. Esim. sos. päivystyksessä viranomaisen arvio perustuu siihen 
tietoon, mikä päivystäjällä on muiden asiaan liittyvien viranomaisten sekä asiakkaalta saatujen tietojen poh-
jalta saatavissa, kun kyseessä ei ole oman kunnan asiakas. Seudullisessa sosiaalipäivystyksessä yli kuntarajo-
jen hyödynnetään tietoturvallista sähköistä tiedonsiirtoa tapausten raportoinnissa asiakkaan kotikuntaan. 
Kunnan hankkiessa ostopalveluna hoiva- ja asumispalveluja, on yksiköihin rakennettu laskutusta varten yh-
teys Pegasokseen. 
  
eArkiston valtakunnallinen käyttöönotto vaikuttaa suuresti potilastietojärjestelmiin pyrkimällä yhtenäistä-
mään potilastietojärjestelmien käyttöä ja tiedon kirjaamistapaa. Hoitokertomus otetaan käyttöön lopuissa-
kin kunnissa kevään 2013 aikana vuodeosastoilla ja kotihoidossa. Kotihoidon mobiilin toiminnanohjausjär-
jestelmän hankinta keskittynee vuodelle 2014. Lisäksi Keminmaa ja Tervola lähtevät mukaan KELA: n sähköi-
sen lääkärintodistuksen pilotointiin. 
 
Tulevaisuudessa asiakkaille on mahdollistettava ajasta ja paikasta riippumattoman asiointi terveys- ja sosi-
aalipalveluihin. Sähköisten palvelujen kehittäminen alueella on vasta alussa. Sähköinen ajanvaraus on käy-
tössä laboratoriossa ja Posken koordinoimana Lapin alueella toimii laaja sähköisen konsultoinnin verkosto. 
Lisäksi kunnat tarjoavat sähköisiä neuvonta- ja konsultointipalveluja. Uula hankkeessa luotiin hoitajan lähete 
lomake tiedonsiirtoalustalle, mutta lähetteen käyttöönotto on jäänyt kesken. Asiaa viedään nyt eteenpäin 
sairaanhoitopiirin toimijoiden ja PTH-yksikön toimesta. Jalkauttamisprosessi ja käyttöönoton suunnittelu on 
vasta aluillaan.  
 

Kehittämistarpeet Toimenpiteet Vastuutaho ja aikataulu 

Asiakastiedot tulisi olla nähtävillä ja 
käytettävissä kaikkialla siellä missä asia-
kaskin on 

- Käynnistetään valmistelut yhteisrekisterin   
   luomiseksi 

Shp:n tietohallinto, 2013 

ATK-järjestelmien toiminnan kehittämi-
nen ja tiedonsiirron nopeuttamien ja 
turvaaminen 

 - Tietohallinnon toimintojen alueellistaminen Alueellinen pegasos työ-
ryhmä  
(L-PKS+kuntapäättäjät) 

Yhteisten tietoturva- ja tietosuojakäy-
täntöjen edistäminen 

- - Henkilöstön  kouluttaminen 
-   

Pääkäyttäjäryhmä, jatku-
vaa toimintaa 

-      e- Arkiston käyttöönottoon valmistau-
tuminen. 
 

- Laaditaan suunnitelma e-Arkiston käyttöön-
ottamisesta. 

- Käyttöönoton tueksi haetaan valtion-
avustusta 

- e-Arkisto pth:ssa ja shp:ssa käytössä 
10/2014 mennessä 

LPSHP:n tietohallinto yh-
dessä kuntatoimijoiden 
kanssa, 
valtionavustushakemus 
2/2013 
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  La Tiedon siirron parantaminen  - Valmiin hoitajan lähetekäytännön hyödyn-
täminen 

Kotiutustyöryhmä (alueel-
liset toimijat yhteistyössä)  
2013- 

Kotihoidon tiedonhallinnan ja toimin-
nanohjauksen kehittäminen 

- Kotihoidon mobiilin käyttöönotto  Palvelutiimi yhdessä pää-
käyttäjäryhmän kanssa 
2014- 

Kehittämistarpeet, joilla ei vielä aikataulua 

 Perusinfran parantaminen ja yhteisen viranomaisverkon rakentaminen alueelle 

 Muistutus - ja kutsujärjestelmien käyttöönotto. 

 Sähköisten palvelujen kehittäminen 

 
 

 

6 Laadunhallinta ja potilasturvallisuus 
  
Terveydenhuoltolain tarkoituksena on (2 §) edistää väestön terveyttä ja hyvinvointia, kaventaa terveyseroja 
sekä vahvistaa hoidon asiakaskeskeisyyttä. Terveydenhuoltolaki edellyttää (8 §), että toiminta perustuu näyt-
töön ja hyviin hoitokäytäntöihin. Terveydenhuollon toiminnan on oltava laadukasta, turvallista ja asianmu-
kaisesti toteutettua. Laatu on kokonaisuus, johon perustuu organisaation, tuotteen, palvelun tai prosessin 
kyky täyttää sille asetetut vaatimukset (SFS-ISO 8402).  Sosiaali- ja terveydenhuollossa hyvä laatu on kykyä 
täyttää asiakkaiden palvelujen tarve ammattitaidolla, edullisesti sekä lakien ja asetusten mukaan. 
 
Potilasturvallisuus on keskeisin terveydenhuollon laadun ulottuvuus. Laadun muita ulottuvuuksia ovat mm. 
hoidon vaikuttavuus, oikea-aikaisuus ja sujuvuus. Terveydenhuollon toimintayksikön on lain (1326/2010, 8§) 
mukaan laadittava suunnitelma laadunhallinnasta ja potilasturvallisuuden täytäntöönpanosta. Suunnitel-
massa on huomioitava potilasturvallisuuden edistäminen yhteistyössä sosiaalihuollon palvelujen kanssa.  
Potilasturvallisuuden edistämisen pitää olla osa organisaation toiminta- ja taloussuunnitelmaa.  
 
Potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (3 §) mukaan potilaalla on oikeus laadultaan hyvään tervey-
den- ja sairaanhoitoon. Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa ja potilasvahinkolaissa on 
säännöksiä, jotka edellyttävät hoitotoiminnalta hyvää laatua. Käytännön työssä laadunhallinta on osa joka-
päiväistä työtä ja se on jokaisen työntekijän vastuulla. Henkilöstön merkitys laadukkaan palvelun tuottami-
sessa on kiistaton. Kunnissa laatutyö ja laadunhallinnan kehittäminen on eri vaiheissa. Joissain kunnissa on 
laadittu palvelujen laatukäsikirja, kuten Keminmaan röntgenissä ja Tervolan terveyskeskuksessa. Torniossa 
työstetään laadunhallintaa rinta rinnan potilasturvallisuussuunnitelman kanssa. Kemissä vuodeosaston laa-
tukäsikirjaa laaditaan parhaillaan, mutta se ei ole vielä siirtynyt osaksi arkityötä. Simossa ja Ylitorniolla ei ole 
laatukäsikirjaa tai – järjestelmää.  Simon osalta laatutyö on painopistealueena Oulunkaaren kuntayhtymän 
kautta, sillä Oulunkaaressa on systemaattinen toiminnan arviointijärjestelmä. LPSHP:ssä on käytössä SHQS- 
laatumenetelmä ja auditointi on suoritettu viimeksi v.2010. Auditointi on voimassa 3 vuotta kerrallaan. 
 
Asiakaslähtöisyys on yksi keskeisistä periaatteista ja palveluiden laadunhallinnan painopisteitä. Asiakaspa-
lautetta kerätään organisaatioissa eri tavoin (palautelaatikot, kunnan www-sivut). Osassa kunnista tehdään 
myös asiakastyytyväisyyskyselyjä, esimerkiksi Keminmaassa vastaanoton yksityinen toimija on tehnyt kyselyn 
vuosittain. Tervolassa asiakastyytyväisyyskysely toteutetaan joka 3. vuosi ja Torniossa vuosittain. Oulunkaa-
ren kuntayhtymä on pilottina Kuntaliiton Arttu-hankkeessa, jossa kehitetään asiakasraatitoimintaa ja sitä 
kautta saadaan palvelujen käyttäjän ääntä esille. Sairaanhoitopiirissä on käytössä asiakastyytyväisyysmittari 
sekä sisäisille että ulkoisille asiakkaille. Laadunhallinnan näkökulmasta organisaatioissa tarvitaan toimivaa 
asiakaspalautejärjestelmää, joka mahdollistaa asiakkaiden osallistumisen itseään koskeviin ratkaisuihin. 
Asiakaspalautejärjestelmä olisi tarkoituksenmukaista rakentaa yhteneväiseksi koko alueelle.  
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Potilasturvallisuussuunnitelmien laadinta etenee kunnissa ja shp:ssa. Kevään 2013 aikana asiakirjat saate-
taan päätöksentekoon hyväksyttäviksi. Suunnitelmien työstämisessä on hyödynnetty osittain THL:n ohjeis-
tusta ja valmiita runkoja. Jatkossa potilasturvallisuussuunnitelmia päivitettäessä on sisältöjäkin mahdollista 
yhtenäistää. Potilasturvallisuuden perustana on organisaation ja sen työntekijöiden jatkuva kyky oppia enna-
koinnin ja palautejärjestelmän kautta havaituista riskeistä ns. ”oppiva organisaatio”. Sairaanhoitopiirin alu-
eella kunnissa on käytössä potilasturvallisuutta vaarantavien haittatapahtumien raportointimenettely (HaiP-
ro). Haittatapahtumista raportoidaan vaihtelevasti ja tehtyjä ilmoituksia käsitellään eri tavoin, jopa organi-
saatioiden sisälläkin. HaiPron tuottamaa raportointitapa ei palvele toimintojen kehittämistä parhaalla mah-
dollisella tavalla. Pelkän numerotiedon sijasta, esille tulisi saada haittatapahtuma ja sen ratkaisu, jolloin hait-
tatapahtumiin kehitettyjä ratkaisuja voitaisiin hyödyntää eri yksiköissä paremmin.  Koko HaiPro -
toimintaprosessia tulisi yhdessä kehittää ja henkilöstöä tulisi aktivoida ilmoitusten tekemiseen.  
 
Lait potilaan/sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista edellyttää, että toimintayksiköllä on potilas- 
ja sosiaaliasiamies, joka toimii asiakkaan oikeuksien edistämiseksi. Länsi- Pohjan sairaanhoitopiiri sekä kun-
nat Simoa ja Torniota lukuun ottamatta ostavat potilasasiamiespalvelut Länsi-Pohjan mielenterveysseuran 
kriisikeskus Turvapoijusta kolmen vuoden sopimuksella (- 2013). Potilasasiamiestä työllistivät eniten potilas-
vahinkoasiat, tyytymättömyys hoitoon tai kohteluun, hoitoon pääsyn pitkittyminen ja puutteellinen tiedon-
saanti. Potilasasiamiehen näkökulmasta vahinkoja pitäisi ehkäistä ja potilasturvallisuuteen tulisi kiinnittää 
yhä säännönmukaisemmin huomiota. Simo ostaa palvelut Merikratokselta ja Torniolla on oma poti-
lasasiamies. Alueen julkiset toimijat ostavat sosiaaliasiamiespalvelut Simoa lukuun ottamatta Turvapoijusta. 
Sosiaaliasiamiehen tehtävissä näkyy asiakkaiden tyytymättömyys toimeentulotuen, vammaispalvelun ja 
kuljetuspalvelun päätöksiin sekä lastensuojeluun. Lisääntyvässä määrin työllistävät vaativat lasten huolto- ja 
tapaamisoikeutta koskevat asiat. Tällä hetkellä toimea hoitaa 80 % työntekijä ja tavoitetilana olisi kokoaikai-
nen työntekijä, joka voisi aktiivisemmin osallistua myös lain säätämään vaikuttamistoimintaan alueella.  
 

Kehittämistarpeet Toimenpiteet Vastuutaho ja aikataulu 

Alueellisesti on tarvetta yhdessä 
työstää laadunhallintajärjestelmää. 
Toimintojen vertailtavuus tulisi mah-
dollistaa ja saada näkyväksi 

- Perustetaan alueellinen laatutyöryhmä, 
jonka tehtävänä on edistää ja kehittää 
sosiaali- ja terveystoimen laadunhallintaa 
yhdessä shp:n kanssa 

Palvelutiimi, 2013- 

Kehittämistarpeet, joille ei vielä aikataulua 

 Potilasturvallisuussuunnitelmien yhteinen työstäminen päivityksen yhteydessä alueellisessa työryhmässä ja 
potilasturvallisuuden johtoryhmässä 

 HaiPro raportointia on kehitettävä. Pelkät numerot tapahtumista eivät ole informatiivisia, sillä esille tulisi saada 
tapahtuma ja sen ratkaisu, jolloin ilmoituksia voidaan hyödyntää laajemmin 

 Yhteinen potilas- ja sosiaaliasiamies koko alueella mahdollistaa asiamiestoiminnan kehittämisen 

Koulutustarpeet 

 Potilasturvallisuuden verkkokurssi. Shp:n hankintana koulutus kattaa peruskunnat 

  

 

 

7 Perusterveydenhuollon vahvistaminen ja kehittäminen 
      
Toukokuussa 2011 voimaan tulleessa Terveydenhuoltolaissa nostettiin esiin perusterveydenhuollon vahvis-
taminen kuvaamatta sen tarkempaa sisältöä. Vahvalla perusterveydenhuollolla tarkoitetaan kattavia ter-
veydenhuollon peruspalveluita. Terveydenhuollon voimavarojen käytön parantamiseksi ja niistä saatavan 
terveyshyödyn lisäämiseksi tarvitaan perusterveydenhuollon vahvistamista, nykyistä asiakaslähtöisempää ja 
yhtenäisempää toimintatapaa, kokonaisvaltaisempaa hoitoa, palvelujen koordinaatiota ja laajempaa yhteis-
työtä. Erikoissairaanhoitojärjestelmänä on tarkoitettu äkillisten, lyhytaikaisten ja erittäin vaativien sairauksi-
en tehokkaaseen hoitamiseen. Perusterveydenhuollon täytyy huolehtia koko väestöstä, sairauksien koko-
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naishoidosta ja pitkäaikaissairaista. Se, miten hyvin perusterveydenhuolto onnistuu tukemaan asiakkaita 
pärjäämään sairauksiensa kanssa, on tulevaisuuden terveydenhuollon avainkysymys.  

Asiakaslähtöisyys ja asiakkaan omien voimavarojen tukeminen edellyttää koordinaatiota ja palvelua, joka 
ylittää erikoisalat, organisaatiot sekä kohtaa asiakkaan kokonaisvaltaisesti. Toimintakäytännöt eivät kehity 
yksittäisten ammatinharjoittajien osaamista parantamalla. Muutos työyhteisössä voi tapahtua vain, jos kaikki 
siihen osallistuvat. Kehittämisen tulee kuulua kaikkien työntekijöiden työhön. Perusterveydenhuollon vahvis-
tamiseksi tarvitaan terveyskeskusten moniammatillisen kehittämis- ja tutkimustoiminnan edellytysten 
vahvistamista ja kehittämiskulttuurin muutosta. Tämä tarkoittaa työkäytäntöjen kehittämistä, osaami-
sen/muutoksen johtamista tiedolla sekä perusterveydenhuollossa tehtävän tieteellisen tutkimustoiminnan 
aktivoitumista. Henkilöstö on tiukkaan mitoitettuna kiinni perustyössään ja kehittämistoiminnalle ei juuri-
kaan osoiteta resursseja. 

Perusterveydenhuollon tuottamiin palveluihin tarvitaan nykyistä enemmän osaamista. Osaaminen voidaan 
turvata erikoissairaanhoidon konsultaatiopalveluilla, jolloin hoito jatkuu perusterveydenhuollossa, mutta 
hoidon tueksi saadaan erikoislääkärin näkemys tai tutkimus. Terveyskeskuksissa on jo nyt ostettu näitä pal-
veluita. Perusterveydenhuollossa on kokemuksen tuomaa kokonaisvaltaista tietoa asiakkaasta, jota voisi 
hyödyntää nykyistä paremmin erikoissairaanhoidossa. Konsultaatiopalveluja voitaisiin ulottaa yli organisaa-
tiorajojen. Osaamisen kehittämiseksi on tärkeää, että kuntien työntekijät saavat tukea ja koulutusta keskei-
siin erityisalueisiin. Osaamista tarvitaan esimerkiksi geriatriasta, päihde-, huume- ja mielenterveysasioista 
sekä varhaisesta puuttumisesta. Perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalitoimen yhteistyön 
kehittämisessä on tärkeätä hoito-, palvelu- ja kuntoutusketjujen kehittäminen yhteisillä rajapinnoilla. Pe-
rusterveydenhuollon vahvistamisen ja kehittämisen tueksi sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä on oltava pe-
rusterveydenhuollon yksikkö, jossa on moniammatillinen sosiaali- ja terveysalan asiantuntemus. 

 

 

7.1 Perusterveydenhuollon yksikön toimintaedellytykset ja toiminnan ohjaus 
 
Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon yksikön perustamispäätöksen mukaan yksikkö on osa 
erikoissairaanhoidon kuntayhtymän yleishallinnon yksikköä, jossa se on omana kustannuspaikkana, sairaan-
hoitopiirin johtajan alaisuudessa. Yksikössä on kolme päätoimista toimea: ylilääkäri, kehittämispäällikkö ja 
sosiaalityöntekijä.  
 
PTH- yksikön toiminta rahoitetaan kuntien asukasluvun mukaan ja kuntayhtymän hallitus päättää yksikön 
talousarviosta osana sairaanhoitopiirin kuntayhtymän toiminnan ja talouden suunnittelua. PTH -yksikön toi-
mintaa ohjaavat, seuraavat ja arvioivat peruskuntien, shp:n ja amk:n edustajista nimetty ohjausryhmä sekä 
sairaanhoitopiirin yhtymähallitus ja -valtuusto. Seuranta toteutetaan sairaanhoitopiirin suunnittelun vuosi-
kellon ja osavuosikatsausten mukaisessa järjestyksessä. Kansallisen tason koordinaattorina perusterveyden-
huollon yksiköille toimivat STM ja THL, joiden järjestämiin työkokouksiin ja verkostoihin PTH -yksikkö aktiivi-
sesti osallistuu. 
  
PTH -yksikön toiminnan onnistuminen edellyttää kunnilta tukea, ohjausta, toimintavaltuuksia. Yksikkö on 
jatkuvasti yhteydessä kuntien sosiaali- ja terveystoimeen ja esh:n toimijoihin sekä ylläpitää erilaisia johtajien, 
asiantuntijoiden ja yhdyshenkilöiden verkostoja. PTH- yksikön toimii tiiviissä vuorovaikutuksessa muiden OYS 
- erityisvastuualueen perusterveydenhuollon yksiköiden kanssa. Näköalapaikaltaan se on yhteistyön edistäjä 
ja alueellinen koordinaattori. Voidakseen toimia edellä kuvatulla tavalla on sekä sosiaali- ja terveydenhuollon 
että erikoissairaanhoidon oltava sitoutuneita yhteistoimintaan ja yksikön on oltava mukana eri johtamisfoo-
rumeissa. 
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7.2 Perusterveydenhuollon yksikön tehtävät ja vastuut 
 
Perusterveydenhuollon yksikön ydintehtävänä on toimia linkkinä sosiaalitoimen, erikoissairaanhoidon ja 
perusterveydenhuollon välillä. PTH -yksikön toimintaa määrittää terveydenhuoltolain ja -asetuksen lisäksi se, 
mitä yksikön tehtävistä, ohjauksesta ja yhteistyöstä eri toimijoiden kanssa sovitaan terveydenhuollon palve-
lujen järjestämissuunnitelmassa. Perusterveydenhuollon yksikön keinot toimia perusterveydenhuollon, eri-
koissairaanhoidon ja sosiaalitoimen välillä ovat erilaisia riippuen kehitettävästä asiasta. Kaikkiaan yksikkö luo 
uusia toimintatapoja yhteistyön ja verkostojen kehittämiseen. LPSHP:n PTH-yksikön tehtävät: 
 
1. Tukee terveydenhuollon järjestämissuunnitelman laadintaa tuottamalla tarvittavaa tietoa 
    esimerkiksi väestön palvelutarpeista ja palvelutarpeeseen vastaamisen seurannasta.   
2. Yhteen sovittaa erikoissairaanhoitoa, perusterveydenhuoltoa ja soveltuvin osin sosiaalitointa. 
3. Osallistuu osaltaan henkilöstötarpeen ennakointiin. 
4. Koordinoi alueellista sosiaalipäivystystä.  
5. Toimii asiantuntijana perusterveydenhuollon tutkimuksen, kehittämisen, hoito- ja palveluketjujen    
     laatimisen ja täydennyskoulutuksen alueellisessa yhteensovittamisessa. Ohjaa, tukee ja koordinoi   
     alueellista kehittämistyötä sekä edistää hyvien toimintamallien jalkauttamista kaikkiin alueen  
     sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköihin.   
  
Perusterveydenhuollon vahvistamiseksi tehtävät kehittämistoimenpiteet tuleville vuosille on esitetty järjes-
tämissuunnitelmassa eri palvelujen kehittämistarpeissa. Käynnistettävät hankkeet suunnitellaan yhdessä eri 
toimijoiden kanssa. Alueellisesta yhteisessä kehittämisenrakenteessa on vielä sovittava: PTH – yksikön / 
shp:n rooli hankkeiden hallinnoijana sekä hankkeiden omarahoitusten kokoaminen. Henkilöstötarpeen en-
nakoinnissa, tiedontuotannossa ja kehittämistyössä merkittäviä yhteistyökumppaneita ovat maakunnalliset 
toimijat (Lapin Aluehallintovirasto ja Lapin Liitto) koulutusorganisaatiot ja sosiaalialan osaamiskeskukset, 
jotka muodostavat koko maan kattavan tutkimus- ja kehittämistoiminnan verkoston. Perusterveydenhuollon 
yksikkö tekee yhteistyötä Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen kanssa. Henkilöstön osaamisen 
vahvistamiseksi järjestämissuunnitelman työskentelyn yhteydessä on kartoitettu koulutustarpeita ja eri-
tysosaajien tarvetta. Täydennyskoulutustarpeen ja – velvoitteen osalta käynnistetään yhteinen suunnittelu 
koulutusorganisaatioiden, erikoissairaanhoidon sekä sosiaali- ja terveystoimen kesken. Kemi-Tornion amk:n 
Pohjoinen hyvinvointikeskus-projektissa kehitetään toimintamallia työelämän ja oppilaitosten välisen yhteis-
työn systematisoimiseksi, mikä osaltaan edistää alueen yhteistoimintaa kehittämis- ja koulutusasioissa. 
 
Erva -alueen muiden perusterveydenhuollon yksiköiden yhteistyö on käynnistynyt työkokouksilla, joita pide-
tään eri sairaanhoitopiirien alueilla. Erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen yhteis-
työn kysymykset näyttäytyvät selkeimmin hoito-, palvelu- ja kuntoutusketjutyössä, joiden päivittäminen 
käynnistyy järjestämissuunnitelmassa esitettyjen tarpeiden mukaisesti.  
 

Kehittämistarpeet Toimenpiteet Vastuutaho ja aikataulu 

Ennakointitieto ja  
tieto työvoiman saatavuudesta 

- Yhteistyö tiedontuotannossa Lapin AVIN, Lapin     
 Liiton, Posken ja koulutusorganisaatioiden kanssa 

- Erva-alueen yhteistyö 

PTH- yksikkö, 2013 - 

Osaamisen vahvistaminen ja 
erityistyöntekijöiden saatavuu-
den turvaaminen 

- Erityistyöntekijöiden alueellinen hyödyntäminen 
- Konsultaatiopalveluiden alueellinen kehittäminen 
- Erikoistumiskoulutuksen koordinoinnin  kehittämi-

nen 
- Etäkoulutusten kehittäminen hoidon porrastuksen   
  näkökulmasta perusterveydenhuollon tarpeisiin  
  sovittaen 
- Täydennyskoulutuksen suunnittelu yhteistyössä   
  sosiaali- ja terveystoimen ja erikoissairaanhoidon  
  kanssa 

Palvelutiimi ja PTH -
yksikkö. 2013 - 
 

- Johtavat lääkärit ja esh 
 
 
 
PTH-yksikkö 

Alueen ja työpaikkojen vetovoi- - Rekrytoinnin ja perehdytyksen kehittäminen Kaikki toimijat, jatkuvaa 
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maisuuden lisääminen toimintaa 

Erikoissairaanhoidon, peruster-
veydenhuollon ja sosiaalitoimen 
yhteistyö 

- Hoito-, palvelu- ja kuntoutusketjujen päivittäminen   
monialaisena yhteistyönä 

PTH-yksikkö yhdessä toi-
mijoiden kanssa 

 

 

  

8 Järjestämissuunnitelman toteutus ja seuranta 
 
Terveydenhuollon palvelujen järjestämissuunnitelma ulottuu moniin toimijoihin ja monelle eri tasolle. Siinä 
esitetään kehittämistarpeita ja eritasoisia toimenpide-ehdotuksia. Suunnitelman toteutuminen edellyttää 
yhdessä tekemisen vahvistamista toimijoiden ja erityisesti vaativan erikoissairaanhoidon, erikoissairaanhoi-
don ja perusterveydenhuollon välillä ulottuen edelleen kuntien sosiaalitoimeen.  Suunnitelman toteutumi-
nen vaatii sopimista ja sitoutumista siihen, että esitetyt asiat viedään yksiköiden omiin toimintasuunnitel-
miin ja talousarvioihin. Perusterveydenhuollon yksikön koordinoiva työ on tässä ensiarvoisen tärkeä. 
 
Valtioneuvoston voimassa olevan asetuksen mukaan terveydenhuollon palvelujen järjestämissuunnitelma 
laaditaan valtuustokausittain ja tarkistetaan vuosittain. Sovittujen toimintojen pitäisi näkyä sosiaali- ja terve-
ystoimen palvelujen lisäksi kuntien talousarvioissa, poikkihallinnollisessa työssä ja hyvinvointikertomuksissa. 
Terveydenhuollon järjestämissuunnitelmaa arvioidaan vuosittain osana kuntien ja sairaanhoitopiirin toimin-
ta- ja taloussuunnitelmaa.  Järjestämissuunnitelman vuosittaisesta päivittämisestä vastaavat kuntien asian-
tuntijalautakunnat yhdessä palvelutiimin ja PTH- yksikön kanssa. 



   

 

 

 
PTH-YKSIKÖN OHJAUSRYHMÄ 

Ylitornio:                           Kari Askonen  pj                         varalla:   Eeva Leukumaa 
Tornio:                           Jukka Ronkainen          Heidi Tolvanen 
Kemi:                              Mari Kärkkäinen           Liisa Niiranen 
Tervola:                         Mika Simoska          Helena Hartikainen 
Keminmaa:                    Eila Metsävainio                                   Lauri Sipola 
Simo:                              Helvi Hamari                                          Minna Simoska 
Kemi-Tornion AMK:     Leena Leväsvirta                                  Sinikka Kähkölä 
LPSHP:                            Riitta Luosujärvi, Juha Kursu, Sirkka Tuunainen 
 
Muut  kutsutut henkilöt:  
 Oulunkaaren kuntayhtymä: Leena Pimperi-Koivisto,  H. Tapio Hanhela 

PALVELUTIIMI 

KEMI KEMINMAA SIMO TERVOLA 

Sosiaali- ja terveystoimen johtaja Liisa 
Niiranen   
Terveydenhuollon johtaja  
Outi Kääriäinen                                                                                               
Vanhustyön ylilääkäri 
Mari Kärkkäinen 

Perusturvajohtaja Seija Parviainen                               
Johtava lääkäri Lauri Sipola                                                
Johtava hoitaja Eila Metsävainio 

Palveluesimies Helinä Honkanen                                                    
Sosiaalijohtaja Hilkka Karttunen ( alk. 
2013-) 

Sosiaalijohtaja Helena Harti-
kainen                                                             
Johtava lääkäri Jouko Autio 

 

TORNIO YLITORNIO LPSHP  

Terveyspalvelujen päällikkö Jukka Ron-
kainen                                                                  
Vs. perusturvajohtaja, johtava hoitaja 
Maarit Alalahti                                     Pe-
rusturvajohtaja Leena Karjalainen (alk. 
11/2012- ) 

Perusturvajohtaja Eeva Leukumaa                                                                   
Johtava lääkäri Kari Askonen 

Sairaanhoitopiirin johtaja 
 Riitta Luosujärvi 

 



   

 

 

         

 TYÖRYHMÄT Kemi Keminmaa  Simo Tervola Tornio Ylitornio LPSHP 

Alueellinen yhteistyöväestön tervey-
den ja hyvinvoinnin edistämiseksi* 
 
Kokousajat: 4.10.2012 klo 12-15, 5.11.2012 
klo 13-15.30 ja 10.12.2012 klo 9-11  

Pirjo 
Leinonen 

Anna Kujala 
Helvi Hamari, 
Tiina Vuonon-
virta 

Markku Alatalo 
Anna-Kaisa 
 Kaikkonen 

Päivi 
Rantakeisu 

Juha Kursu, Mervi Tikka-
nen, Mia Kurtti, Paavo 
Belt, Jouni Petäjäniemi, 
Paula Ruotsalainen, Eila 
Knuuti, Tuula Sundman-
Rautio, Timo Haaraniemi,                                     
PTH-yksikkö 

 Työryhmänä toimi Terveyden edistämisen alueellinen johtoryhmä, johon kuuluvat  Kemi- Tornion ammattikorkeakoulun edustajina Arja Meinilä ja Airi Paloste sekä  
POSKEsta Tuula Kokkonen ja Inkerelli Vieltojärvi 

Perusterveydenhuollon tehtävät vä-
estön terveyden edistämiseksi:  
seulonnat, neuvolapalvelut, koulutervey-
denhuolto, opiskeluterveydenhuolto    
 
Kokousajat: 26.10.2012 klo 9-12 ja 
10.12.2012 klo 12-16 

 
Pirjo  
Leinonen 

 
Helena Kari, 
Johanna Puke-
ma 

 
Arja Miettunen, 
Anne Leppälä-
Hast 

 
Markku 
Alatalo,  
Riitta Kanto 

 
Marianne Junes-
Leinonen, Sirpa 
Kesti, 
Tiina Huhtaniska, 
Maria Rääpysjärvi 

 
Eila Kursula 

 
PTH- yksikkö 

 
Työterveyshuolto                                                                                                                                                                                                                                                                
Kokousajat: 24.10.2012 klo 13-15, 
12.12.2012 klo 8.30-10.30 ja 30.1.2013 
klo 8.30-11 

Jan-Erik Wiens, 
Outi Kääriäi-
nen 

Lauri Sipola 
Paula Kemppai-
nen 

Eeva-Liisa  
Rajala 

Anneli Hookana 
Päivi 
Rantakeisu 

Juha Kursu,  
PTH-yksikkö 

 
Mielenterveystyö                        
                                                                                                                                                                 
Kokousajat: 6.11.2012 klo 9-11 ja 
11.12.2012 klo 9-12 

Airi Satta-
Vaara 

Ella Halonen Sirkku Fali 
 Markku  
Alatalo, 
Satu Björkbacka 

Liisa Virtanen Katja Koivisto 
Birgita Alakare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
PTH-yksikkö 

                

Päihdetyö, asumispalvelut, palvelu-
asunnot, avopalvelukeskukset     
                                                                                                                                                                           
Kokousajat: 6.11.2012 klo 12-14 ja 
12.12.2012 klo 9-11.30 

Mari Sipola, 
Minna Hanner-
fors 

Seija Saalismaa 
Kaisa Hiltunen, 
Satu Turkka, 
Raija Sarajärvi 

Helena 
Hartikainen 

Anneli Karjalainen Anu Tirroniemi 
PTH-yksikkö 
 



  

 

 

 

 TYÖRYHMÄT Kemi Keminmaa  Simo Tervola Tornio Ylitornio LPSHP 

Suun terveydenhuolto                                                                                                                                                                                                                                                                            
Kokousajat: 7.11.2012 klo 13-15 ja 
18.12.2012 klo 13-15 

Arto 
Karjalainen 

Aarne  
Röyttä 

Sinikka 
Björkbacka 

Anitta Tauriainen Merja Vallinmäki 
Jorma Kakso-
nen 

Erkki Sihvonen 
                                                                                                                                                    
PTH-yksikkö  

 
Lääkinnällinen kuntoutus ja apuvä-
linepalvelut                                                                                                                                                                                                                       
Kokousajat: 14.11.2012 klo 13-15 ja 
19.12. 2012  klo 9-11 

Jan-Erik Wiens, 
Henna Lam-
minpää 

Raija 
Keloneva 

Rauni 
Kipinä-Kukkula 

Jouko Autio Outi Rämö Tuomo Välimaa 
Sakari Malin, 
Maarit Nordbom                                                                                                                                                                                                             
PTH-yksikkö 

 Avosairaanhoito, sairaalahoito, ensi-
hoito ja päivystys                                                                                                                                                                                                        
Kokousajat: 2.11.2012 klo 9-12, 
13.12.2012  klo 8.30-11.30 ja 29.1.2013 
klo 12.30-15 

Jan-Erik Wiens, 
Mari Kärkkäi-
nen 

Lauri Sipola, 
Pirkko Vaarala 

Vappu 
Väntänen 

Jouko Autio, Paula 
Pullola 

Helena Puontila,  
Kirsti Hemminki,  
Heidi Tolvanen 

Virva Salo, 
Kari Askonen 

Juha Kursu,  
Tapio Åman                                                                              
PTH-yksikkö 

Sosiaalipäivystys                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Kokousajat: 21.9.2012 klo 13-15, 
29.10.2012 klo 10- 12  ja 14.12.2012 klo 
13-15 

Minna 
Alapuranen, 
Seija Puuma-
lainen, Liisi 
Tamminen, 
Arto Alajärvi 
 

Seija 
 Saalismaa 
 

Mirva  
Salmela 
 

Helena 
Hartikainen,  
Esa Jääskö 
 

Anneli Karjalainen, 
Soile Laurila,  
Ritva Koskinen,  
Pirjo Pöyhönen 
 

Eeva 
 Leukumaa 
 

PTH-yksikkö 

Kotisairaanhoito, kotisairaala, 
Iäkkäiden neuvontapalvelut,  
avopalvelukeskukset, asumispalvelut                                                                                                                                
Kokousajat: 24.10.2012 klo 9-12, 
29.11.2012 klo 8-11 ja 17.1.2013 klo 9.30-
12  
 

Riitta 
Nahkiaisoja, 
Mari Kärkkäi-
nen,  
Rauha Hannu 
Virpi Pallas 

Anita Hinkkai-
nen, 
Soili Rautio, 
Pirkko Hilden 

Vappu Väntänen, 
Sari Vitikka 

Markku Alatalo,  
Kristiina Kehusmaa 

Teija Rousu, Anne-
Maarit Mörsäri 

Maarit Lahtela 
PTH-yksikkö 
 

Taudinmääritykseen liittyvät (labra, 
rtg)                                                                                                                                                                                                                                                    
Kokousajat:  8.11.2012 klo 10.30-12 ja 
5.12.2012  klo 11-12.30 

Jan-Erik Wiens Kirsti Ylioinas Vappu Väntänen 
Markku Alatalo, Merja 
Keränen 

Sari Lähteenmäki Virva Salo 
Mervi Tikkanen                                                                                                                     
PTH-yksikkö 



  

 

 

MUUT YHTEISTYÖKUMPPANIT JA ASIANTUNTIJARYHMÄT, joita on kuultu järjestämissuunnitelmatyössä 
 

ERVA- alueen perusterveydenhuollon yksiköt                                                          Länsi-Pohjan seudullinen mielenterveys- ja päihdeneuvosto 
Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu                                                                            Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntoutuksen asiakasyhteistyötoimikunta 
Kemi- Tornion alueen kehittämiskeskus                                                                    Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus 
Kriisikeskus Turvapoiju                                                                                                  THL 
Lapin Liitto                                                                                                                        SERI -työryhmä (seksuaalinen riisto) 
Lapin Aluehallintovirasto                                                                                               Saarenvire- Tornion sairaskotisäätiö 
L-PKS:n eri tulosalueyksiköt                                                                                          Yleislääkäreiden Lapin aluekokous/ GPF 

 TYÖRYHMÄT Kemi Keminmaa  Simo Tervola Tornio Ylitornio LPSHP 

Lääkehuoltopalvelut                                                                                                                                                                                                                                                                           
Kokousajat: 8.11.2012 klo 13-14.30 ja 
9.1.2013 klo 9.30-11 

Jan-Erik Wiens 
Pirkko Vaarala, 

Seija Gardin 
Katja Raatikainen Jouko Autio Arja Salmela Marita Maijala 

Eija Särkkä, 
 Riikka Vänskä                                                                                                                
PTH-yksikkö 

Välinehuolto, kuljetus- ja varastointi-
palvelut                                                                                                                                                                                                                            
Kokousajat: 8.11.2012 klo 9-10.30 ja 
5.12.2012 klo 9-11 

Marita Kumpu-
lainen, Hilkka 
Timonen 

Inkeri Kangas, 
Pirkko Vaarala 

Katja Raatikainen Markku Alatalo 
Aila Tryyki, Juha 
Vuokila 

Taina Rautio 

Sirkka Mäkimart-
ti, Kirsti  
Ylimmäinen                                                                               
PTH-yksikkö 

Tietojärjestelmät ja potilasrekisterien 
yhteiskäyttö                                                                                                                                                                                                            
Kokousajat: 8.11.2012 klo 9-10.30 ja 
5.12.2012  klo 9-11 

Tuula Eilittä, 
Hannele 
Luukinen 

Eeva Jauho Heli Nuorala Jouko Autio Anu Frant Virva Salo 

Reijo Nikupeteri, 
Kristiina  
Mattanen                                                                                                                                                                          
PTH-yksikkö 

Laadunhallintayhteistyö ja  
potilasturvallisuus                                                                                                                                                                                                       
Kokousajat: 4.12.2012 klo 12.30-15 ja 
8.1.2013 klo 13-15.30 

Outi 
Kääriäinen, 
Hilkka 
Timonen 

Eila  Metsä-
vainio, Pirkko 
Vaarala 

Pirjo Marttala, 
Tiina Vuononvir-
ta, 
Anu Vuorinen 

Anitta Tauriainen, 
Paula Pullola 

Maarit Alalahti Virva Salo 
Riitta Rautalin                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
PTH-yksikkö 
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TERVEYDENHUOLLON JARJESTAMISSUUNNITELMA

LIITTEET

Kemi-Tomio alueen seutuhallitus on pyytiinlt jiisenkuntiensa lausunnot

terveydenhuollon jdrjest?imissuunnitelmasta. Liihetiimme oheisina
liitteinii lausunnot valtuustokesiftelytinne varten.

KEMI-TORNIO ALUEEN KEHITTIiMISKESKUS

t(/
/<tztzz. b-----'-.-
Martti Ruot5alainen \
toimitusjohtaja

Jiisenkuntien lausunnot

SAIRMNHOITOPIIRINICY

2 2 05. 2013
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Kuntien terveydenhuollon palvelujen jlrjestdmissuunnitelma vuosille 2013-2016

Sosiaali- ja terveyslautakunta 25.04.2013 S 53

Kemi-Tornio alueen kehittamiskeskukselta on tullut lausuntopyynt6 koskien
kuntien terveydenhuollon palvelujen j?irjestiimissuunnitelmaa vuosille 2013-2016.

"Sosiaali- ja terveydenhuollon jdrjestiimisen mallit ja toiminnat ovat olleet
alueellisessa keskustelussa jo pitk6€in. Kemi-Tornio alueella selvitettiin
terveyspiirimallia (Peres) vuosina 2OO3-20A4 ia sosiaali- ja terveyspiirimallia
(SoTePi) v. 2006. Kuntajakoselvitys tehtiin v.2011. Mikdiin niiistd selvityksistd ei
johtanut alueellisiin ratkaisuihin.

Valtakunnallisestikin tilanne on viihintddnkin epaselva; 1 .5.201 1 voimaan
tulleessa terveydenhuoltolaissa ensihoidon jdrjestdiminen asetettiin
sairaanhoitopiireille ja jo kesdlll 2012 maan hallitus p66tti lakkauttaa
sairaanhoitopiirit. Elokuussa 2O12,kun LPSHP:n perusterveydenhuollon yksikk6

aloifti toimintansa ja ryhtyi koordinoimaan kuntien terveydenhuollon
jerjestamissuunnitelman tekoa ptiiitettiin, etta jarjestemissuunnitelman
lahtdkohtana on kuntien sote-palvelujen ja erikoissairaanhoidon palvelujen
turvaaminen, vahvistaminen ja alueellisen yhteisty6n lis65minen.

Jdrjestdmissuunnitelmatydssd on keski$tty toiminnallisiin kehittiimistarpeisiin ja -
toimenpiteisiin. Toimenpiteet on toteutettava organisaatiomallista riippumatta'
mikili halutaan turvata palvelujen laatu, henkildstcin osaaminen ja saatavuus
tulevina vuosina. Ty0skentelyn aikana kdvi ilmi, ettd joitain organisatorisia
muutoksiakin olisi jdrkeviiti tehdd toiminnan kehittdmiseksi.

Kemi-Tornio alueen kehittdmiskeskuksen seutuhallitus paatti pyytea
jasenkuntien lausunnot oheisena liitteenii olevasta suunnitelmasta 30'4'2013
mennessd.

KEMI-TORNIO ALUEEN KEHITTAMISKESKUS
Martti Ruotsalainen
toimitusjohtaja"

Kuntien terveydenhuollon palvelujen jarjestamissuunnitelma vuosille 2O13-2016
on erillisliitteend:

ERILLISLIITE nro 1

MikAli kunnat haluavat lausunnossaan esittaa muutoksia
jdrjestdmissuunnitelmaan, muutokset on toivuttu esitettdvdn
kehittdmisehdotuksina tai ponsina.

Kaupunginkanslia on pyytiinyt kuntien terveydenhuollon



KEMIN KAUPUNKI

Sosiaali- ja terveyslautakunta s53 25.04.2013
13.05.2013Kaupunqinhallitus 180

jdrjestdmissuunnitelmasta sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunnon.

Terveydenhuoltolain mukaisesti samaan sairaanhoitopiiriin kuuluvien kuntien on

laadittava yhteinen terveydenhuollon jdrjestdmissuunnitelma, jonka tulee
perustua alueen vaeston terveystietoihin ja palvelun tarpeeseen. Suunnitelma
iaaditaan valtuustokausittain. Suunnitelman laatimisesta vastaavat kunnat ja sen

hyvdksyy sairaanhoitopiirin valtuusto'

Ensimmaisen terveydenhuollon jiirjestdmissuunnitelman laatimisen kiiytdnnon
toteutuksesta on vastannut sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon yksikkO.

Laatimisesta on vastannut palvelutiimi ja perusterveydenhuollon yksik6n

ohjausryhmii.

Sosiaali- ia terveyslautakunnan kuntien terveydenhuollon
jarjestamissuunnitelmaa vuosille 2013-2016 koskeva lausunto on liitteend.

Liite nro 3

Ehdotus STJ Niiranen:

Sosiaali- ja terveyslautakunta pdiAfttiii antaa kaupunginhallitukselle liitteenii
olevan kuntien terveydenhuollon jArjestiimissuunnitelmaa vuosille 2013-2016
koskevan lausunnon ja esitt6€i jiirjestdmissuunnitelman hyvdksymistS.

Pldtiis STLTK 25.4.2013:

Paatti lisata lausuntoon, etta jarjestamissuunnitelmassa esitetyt toimenpiteet
eivdt toteudu, ellei rakenteellisia muutoksia alueella saada kdynnistettyS, esim.
paivystyskeskus, tietoj€irjestelmien yhten€iistaminen ja tytlterveyshuolto. Sosiaali-
ja terveyslautakunta suhtautuu rakenteellisiin muutoksiin mydnteisestt.

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyvdiksyi piiiitosehdotuksen edel16 olevalla
lisiiyksellii.

Kaupunginhallitus {3.05.2013 S 180

Ehdotus KJ Nissinen:

Kaupunginhallitus paattaa osaltaan hyvdksyii sosiaali- ja terveyslautakunnan
lausunnon ja lehettaa sen valtuustolle kiisiteltdviiksi'

Paatds KH 13.5.2013:

Sosiaali- ja terveystoimenjohtaja Liisa Niiranen esitteli asiaa
kaupunginhallitukselle.

Kaupunginhallitus hyvdksyi pddtdsehdotuksen.



Sosiaali- Ja terveyslautakunnan lausunto kuntien terveyden'

huolf on iiiriestimissuunnitelmasta vuosille 2O13'2O16

1(2)

Terveydenhuo|to|ainmukaisestisamaansairaanhoitopiiriinkuuluvienkuntien
on lajdittava yhteinen terveydenhuollon jarjestiimissuunnitelma, jonka tulee

oerustua alue'en vtiesidn terveysseurantit6toihin ia palvelutarpeeseen..suun-

;il;il;;Ib" neuvotella saiiaanhoitopiiriin kanssa' suunnitelma laaditaan

u"firustof."utitiain ja sen toteutumista seurataan piiivityksen yhteydess€i'

suunnitelman laatimisvastuu on kunnilla ja suunnitelman hyvtiksyy sairaan-

hoitopiirin valtuusto.

Lain mukaan suunnitelmassa on sovittava kuntien yhteistydste, terveyden ja

hwinvoinnin edistEimistti koskevista tavoitteista ja vastuutahoista, terveyden-

hi;il;; p;l""ilien jarjeslamiseste, paivvstys-, kuvantamis- ia leakinnallisen.

t<untoutuksen palvetuista seka tarviitavasta yhteisty6sl2i perusterveydenhuol-

ion, eriXoissaiiaanhoidon, sosiaalihuollon, lasten paivahoidon' l€iSkehuollon ja

muiden toimijoiden kesken.
i"iilvir".r'tr'"rron iarjestnmissuunnitelmassa on sovittava suunnitelman laati-

nli.",i;" seurannan vastuut ja toteutus sekii toteutumisen seuranta- ia arvioin-

titapa.

Nvthvvdksvttiivanaolevanterveydenhuo||onizirjestamissuunnite|manlaatimi-
;il';;';;'.1;;nripuru"rrtiin-',i, jotron t<uutuvit iuntien sosiaali- ja tervevstoi-

men iohtavat virkarniehet ja peiusterveydenh uollon yksikon ohjausryhma'

P";;iierveil";nuotton vtisiiko on tukenut, tyostanvt ja laatinut tervevden-
'nr"rl"" 

iati6iu*L.rrniit"tm"n. Suunniteimaa on valmistellut em' ryhmien li-

sdksil4aIuee|listamonrammati||istaryhmaa,joissaono||utkaikkienkuntien
;;"ir" Jarlestamissuunnitelman laadinnassa on tehty erittain laaiaa yhteis-

tyOta atueentoimijoiden kesken ja laadinnassa on ollut mukana laaja asian-

tuntemus.

Terveydenhuo||onjdrjest6missuunnitelmassaontuotettutietoaaIueentoimin-
t"V*patGtotta, alueen vAestorakenteesta, kuniataloudesta' sosiaali- ja ter'

vevdenhuollon palveluien rustinnuksista ia vaeston palvelun tarpeesta'.palve-

lrii;; il;;;ir"ii."tia i" henkildstdtarpeeita' Laadintaprosessin aikana kun-

ii"" pi",lilla"" nykytiia on kartoitettu laajasti Keskeisen2i,lill*t?.l,i 
1'1:,i"1t3

vaestdrakenteen muuttuessa alueella tarvitaan laajaa yhteistyota, uuoe.nlalsla

i;;i;t;il;tta"tdje palveluiden iarjestamisessa, huomion kiinnitamista hvvin-

uoinnin it ierveyOeir edistemis;e;, riittavdd ja osaavaa henkil6stda' iotta pal-

velut ia niiden laatu saadaan turvattua'

Jdrjestdmissuunnitelmassa lerveydenhuollon palvelut on jaettu neljdiin

kokonaisuuteen:

1) Hvvinvoinnin ia tervevden edistAminen, johon kuuluvat myds seulonnat'.

;!ffi;i;';;i; Sura t"i,ir- l" opiskelijatervevdenhuolto' tvotervevshuolto ia

iiikkdiden neuvontapalvelut, mieienterveys- ja paihdety6 ia sosiaalipdivystys'



2 (2)

2) Kunlien vastuulla olevan sairaanhoidon jdrjestiiminen ja siine tehtaiva
yhteisty6. Palveluihin kuuluvat suun terveydenhuolto, avosairaanhoito ml.
kiireellinen sairaanhoito ja sairaalahoito sekd ensihoito, kotiin annettavat
palvelut, lddkinniillinen kuntoutus ja apuviilinepalvelut.
3) Toimintayksikdiden taMtsemat tukipalvelut: laboratorio-, radiologia ja
kuvaniamispalvelut, ld?ikehuoltopalvelut, liidkintiilaitehuolto, kuljetus- ja
varastointipalvelut, tietojiirjestelmat ja potilasrekisterit.
4) Laadunhallinta ja potilasturvallisuus. Tyciterveyshuollosta on laadittu lisiiksi
erillinen laajempi alueellinen selvitys.

Jiirjestdimissuunnitelman laatimisessa on keskitytty palveluiden yhteisiin kehit-
tiimistarpeisiin ja -toimenpiteisiin. Kehitttimistoimenpiteet on aikataulutettu ja
vastuutettu. Lisiiksi toiminnoittain on tuotu esille kehittdmistarpeita, joita ei ole
vielii voitu aikatauluttaa ja yhteisia koulutustarpeita.

Osa kehittiimistarpeista on alueellisten suunnitelmien ja selvitysten laatimista
ja osa yhteisten toimintakiiytantojen luomista esim. seulontojen yhtenaistami-
nen ja laakinnallisen kuntoutuksen alueellisten kriteereiden ja linjausten tyos-
tiiminen ja hyvien keytirntttjen levittdminen (kaype-hoito suositukset). Yhteiset
kehittdmistarpeet, toimenpiteet, selvilykset ja suunnitelmat voidaan toteuttaa
organisaatiomallista riippumatta.

Suurin osa kehittiimistarpeisla voidaan toteuttaa ilman lisaresurssointia ja yh-
teisty6 voi vaatia kuntien vdlisiii sopimuksia. MerkittdvEi rakenteellinen muutos
on esitetty pdivystyskeskuksen perustaminen. Muutoksessa perustervey-
denhuollon ja erikoissairaanhoidon paivystys yhdistetliiisiin samaan organi-
saatioon. Myds pAivystysasetus tuo omat haasteensa erikoisalakoh{aisen pai-
vystyksen jarjestamiseen. Toinen merkittavA mahdollisesti resursslen liseAmis-
ta vaaliva toiminto on psykogerialrisen tutkimus- ja hoito-osaston seka kuntou-
lus- ja intervalliyksikdn perustaminen. Yksikktj0n liittyy my0s Saarenvireen
asema alueen kuntoulusyksikkclnii.

Kaikkien toimintojen kehittdmistarpeina nahdedn tarve laajentaa sahkdisten
palveluiden kailtda ja yhtenaistad tietojdrjestelmid.

Jiirjesttimissuunnitelmassa on pitaydytty ottarnasta kantaa sosiaali- ja terveys-
palveluiden rakenteisiin, vaikka esille on tullut, ett6 tarvetta rakenteiden muuf
tamiseen on. Kemin sosiaali- ja terveyslautakunta on sit?i mieltg, etta jdrjestA-
missuunnitelmassa esitetyt toimenpiteet eivat toteudu, ellei rakenteellisia muu-
ioksia alueella saada ktiynnistettya, esim. pAivystyskeskus, tietojiirjestelmien
yhtenaistaminen ja ty6terveyshuolto. Sosiaali- ja terveyslautakunta suhtautuu
rakenteellisiin muutoksiin mydnieisesti.

Terveydenhuoltolain keskeisena tavoitteena on vahvistaa perusterveydenhuol-
lon toimintaedellytyksiai ja parantaa terveydenhuollon toimijoiden, kunnan eri
toimialojen valistd seka muiden ioimijoiden kanssa tehtiiviiii yhteisty6tii ter-
veyden ja hyvinvoinnin edistiimisessii sekii sosiaali- ja terveydenhuollon jAr-
jestamisessA. Jarjestamissuunnitelma toteutuessaan toteuttaa terveydenhuol-
tolain tavoitetta.
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Kemi-Tornio alueen kehittemiskeskuksen seutuhallitus on pyytanyt jasen-

xuntien lausuntoa kuntien terveydenhuollonpalvelujen jdrjestamissuunni-

telmasta vuosille 201 3 - 2016 30.4.20'13 mennessa.

- Sosiaali- ja terveydenhuollon jdrjestimisen mallit ja toiminnat ovat olleet

alueellisessa keskustelussa jo pitkiiiin. Kemi-Tomio alueella selvitettiin ter-
veyspiirimallia (Peres) vuosina 2003 - 2004 ja sosiaali- ja terveyspiirimallia
(S6Tepi) v. 2006. Kuntajakoselvitys tehtiin v. 2011. Mikaan naista selvityk-

sistd ei johtanut alueellisiin ratkaisuihin.

Valtakunnallisestikin tilanne on vahintaankin epeselva; 1 .5.2011 voimaan

tulleessa terveydenhuoltolaissa ensihoidon jdrjestdminen asetettiin sai-

raanhoitopiireille ja jo kesiilld 2012 maan hallitus paatti lakkauttaa sairaan-

hoitopiirit. Elokuussa 2012, kun LPSHP:n perusterveydenhuollon yksikk6

aroitti toimintansa ja ryhtyi koordinoimaan kuntien terveydenhuollon jarjes-

tamissuunnitelman tekoa paatettiin, ettii jdrjestdmissuunnitelman laht6koh-

tana on kuntien sote-palvelujen ja erikoissairaanhoidon palvelujen turvaa-

minen, vahvistaminen ja alueellisen yhteistydn lisaaminen'

JarjestamissuunnitelmatyOssa on keskitytty toiminnallisiin kehittemistarpei-

siin ja -toimenpiteisiin. Toimenpiteet on toteutettava organisaatiomallista
riippumatta, mikdli halutaan turvata palvelujen laatu, henkil6st6n osaamF

nen ja saatavuus tulevina vuosina. Tyoskentelyn aikana kdvi ilmi, etta joi-

tain organisatorisia muutoksiakin olisi jdrkevdd tehda toiminnan kehittdmi-

seksi.

Asia esitellaan kunnanvaltuutetuille vielti tarkemmin 18.4.2013 pidettavas-

sd valtuustoinfossa.
Liite 43
Liitteend kuntien terveydenhuollonpalvelujen jdrjestdmissuunnitelma vuosille 2013 - 2016

Liite 44
Liitteena perusturvajohtajan laatima lausuntoluonnos

Kunnanjohtajan esitys:
Kunnanhallitus esittde valtuustolle, etta se antaa liitteen mukaisen lausun-

non Kuntien terveydenhuollonpalvelujen jdrjestiimissuunnitelmasta vuosille

201 3 - 2016 ja toteaa, etta Keminmaan kunnalla ei ole huomauttamista esi-

tettyyn suunnitelmaan.

Kunnanhallituksen peetos:
Esitys hyvdksyttiin.

KV S 54/18.04.2013

Liite 7
Liitteena kuntien terveydenhuollonpalvelujen jdrjestdmissuunnitelma vuosille 20'13 - 2016

Liite 8
Liitteen6 perusturvajohtajan laatima lausuntoluonnos
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Valtuusto
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Kokouspdivd
18.4.2013

Valtuuston paetos:
Esitys hyviiksyttiin.

Merkittiin p6ytiikirjaan, ettd L6nsi-pohjan sairaanhoitopiirin perustervey_
denhuollon yksikdste kehittamispeeilikk6 Merja Haapakorva-Kailio ja sbsi-
aalityci.ntekijd sirpa Karjarainen esitterivdt kuniien terveydenhuolonparveru-
jen jarjestdmissuunnitelmaa.

Merkittiin pdytdkirjaan, ette valtuusto hyvaksyi yksimietisesti valtuuston pu_
heenjohtajan esitteman valtuuston esityslistan 

'tasittetyla4tstysmuutoksen

siten, etta tame pykale kasiteltdiin viimLisend g:n 63 jiitkeen.

Merkittiin pdytekirjaan, ette paavo Vayrynen poistui klo 19:10, Hannu Tik_
kala poistui klo 19:40, Veli-Matti Sunnaii ja Sirpa Uusitalo poistuivat klo
19:48.

Otteen oikeaksi todistaa

Keminmaa 23.4.2013

^v{erja 
${icfubson

hallintosihteeri, pdytakirjanpitaje
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KUNTIEN TERVEYDENHUOLLON PALVEi-UJEN JARJ ESTAM ISSU UNNITELMA VUOSILLE 2OL3 -2016

Keminmaan kunnan lausunto:

Terveydenhuo|tolain(7326/20Io\mukaansairaanhoitopiiriinkuu|uvienkuntienon|aadittavayhteinen
terveydenhuolIonpa|velujenlarlestamissuunnitelma,jokaIaaditaanVa|tuustokausittainjatarkistetaan
Vuosittain'Terveydenhuol|onjdrjestiimissuunnitelmaaarvioidaanVuosittainosanakuntienja
sairaanhoitopiirintoiminta..lataIoussuunniteImaa.JarjestamissuunniteImanVuosittaisestapeivittamisesta

Vastaavatkuntienasiantuntija|autakunnatyhdessiipa|ve|utiiminjaPTH.yksikdnkanssa'Vuosittaisesta
peivittamisesteKeminmaanosa|tavastaahyvinvointilautakuntayhdessdaIuee|lisenpa|V€|utiiminjaPTH-

yksikon kanssa.

TerveydenhuollonpalvelujenjerjestemissuunnitelmaonensimmSinenterveydenhuolto|ain(I326/20to|
voimaantu|onje|keen'Jerjestemissuunnite|matydtaontehtyperusteellisestia|oittaena|ueenkuntien
johdontapaamisi||akuntakierroksi||a,|istiksiasiakokonaisuuksienympari|leperustettiin14a|ueellista,

moniammati|listatybryhmiie(118jasente).Keminmaankunnanedustusonol|utmukanakaikissa
tyoryhmisse,jotenkunnankannaltakeskeisetasiatonVoitutuodahyvinesi||e.Jerjestamissuunnite|ma
uIottuumoniintoimijoihinjamone||eeritasoIlemydsKeminmaannekokulmasta.Siindesitetean
kehittamistarpeitajaeritasoisiatoimenpide.ehdotuksia,joidentoteuttaminenedel|yttiiiiyhdessii
tekemisenvahvistamista'o,',;o,,.njaerityisesti.Vaativanerikoissairaanhoidon,erikoissairaanhoidonja
perusterveydenhuollon viilillii ulottuen myijs kuntidn sosiaalitoimeen' suunnitelman toteuttaminen vaatii

sopimistajasitoutumistasiihen,ettaesitetytasiatviediiiinyksikdidenomiintoimintasuunnite|miinja
talousarvioihin. PTH- yksikitn koordinoiva tyii on tessa ensiarvioisen tarkeaa'

Jerjestemissuunnitelman alussa on hyvin ansiokkaasti kuvattu toimintaymparistii, jolla on suuri merkitys

terveyspalvelujenja'jestamis"s'aalueelle'JdrjestamissuunnitelmaonkattavaKeminmaan
terveydenhuoltop"tu"tujen os"tt" ja siini on hyvin litydetty yhteisia painopistealueita ja tarpeita laatia

aIuee||isiasuunnite|miaeritoimljoidenkanssa.Keminmaanikdihmistenkasvavaanmaeraanja
terveyspa|VeIujentarpeentuIevaanku,uuunjarjestemissuunniteImavastaatode||ahyvin.Erityisesti
|iikkiiidenpa|velujenjarjesteminen(neuvonta,kotiinannettavatpa|Ve|ut,geriatrinpa|Velut,
psykogeriatrinen tutt<imus-ja hoito-osasto ym') ovat Keminmaan nakiikulmasta tarkeite'

Jerjestemissuunnitelman kehittiimistoimenpiteisiin sisaltyy hyvin maltillisesti uusia resursseja' Joistakln

toimenpiteistaonjopaodotettavissaraha||isiasaastdjaesim.aluee||inenty6terveyshuo|to,pa|Velujenostot
jakuljetukset.Terveydenhuo||onpa|velujenjiirjestamissuunnitelmassasovittujentoimintojenpitiiisin?ikyii

KeminmaankunnansosiaaIi-jaterveyspalvelujenlisaksikunnantaIousarviossa,poikkihalIinno||isessatyiisse
jahwinvointikertomuksissa.TemavoiKeminmaanosa|tanakyepainopisteidenmuutoksinasosiaa|i.ia

terveyspa|VeIujensuunniteImissajakunnantaIousarviossakin.JarjestemissuunniteImanmukainen
kehittiimisty.jede||yttearytikaytentojenkehittamiste,.osaamisenjamuutoksenjohtamistatiedollaseke
perusterveydenhuottossatehtlivlintietee||isentutkimustoiminnanaktivoitumista.Tameede||yttaa
henki|dstd||eajanVaraamistakehitt5mistyijhdnomantehtavansisalle.Erityisestitameonhuomioitava

tydryhmienjapatvetutiiminjesentenosa|ta'Nykyti|anteessahenkiIi'st6onmitoitettutiukkaan
perustehteviin ja kehittamistoiminnalle ei juurikaan osoiteta resursseja'

JdrjestdmissuunnitelmanIiihttjkohtanao|evakunta|ahtdisyysjakuntienhyviiyhteistydsekii
jirjestdmissuunniteImanIaadinnantavoitteenaoIevanaIuee||isenyhteistoiminnanedistaminen

terveydenhuo||onpalve|ujenjerjestamisessa,tuottamisessajayhteensovittamisessaVe|ittyvat



suunnitermass. hwin. yhteisen suunniterman avufla voidaan purkaa peafiekk5isyykiS ja porrastaapalvelutoimintaa alueellisesti tarkoituksenmukaisella tavalla. Keminmaan nattikutmastaperusterveydenhuollon vahvistamiseksi tehtevet kehittemistoimenpiteet tuleville vuosille on esitettyjiirjestiimissuunnitelmassa eri parvelujen kehittdmistarpeissa serkeestija kattavasti.

Tiillii ensimmiiiselle kuntien perusterveydenhuollonpalvelujen jerjestamissuunnitelmalla vuosille 2013 _2016' josta on hvvii liihted liikkeelle ja piiivittea sitii vuositt;in ;urevien tilanteiden mukaisesti. sosiaati- jaterveyspalvelujen jerjestemisen tulevaisuus siseltee varmasti suuria muutoksia, joita ei tite suunnitelmaalaadittaessa ole voitu ottaa huomioon. Tiimiijiirjestdmissuunnitelma antaa erittdin hwen pohjan tulevalle,

Perusturvajohtaja

Seija Parviainen
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KUNTIEN TERVEYDENHUOLLONPALVELUIDEN JARJESTAMISSUUNNITELMA
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Khall25.04.2013 S 112
Toukokuussa 201 1 voimaan tulleen terveydenhuoltolain
(1326/2010) mukaan sairaanhoitopiiriin kuuluuvien kuntien on laadif
tava yhteinen terveydenhuollon jdrjestdmissuunnitelma. Suunnitel-
ma laaditaan valtuustokausittain ja sen toteutumista seurataan paivi-

tyksen yhteydessd vuosittain. Jdrjestdmissuunnitelman siseltO maa-
rittyy terveydenhuoltolain nojalla annetun valtioneuvoston asetuksen
337 l2O 1 1, perustelumuistion ja Kuntaliiton yleiskirjeen 21 I 80 120 I 1

mukaisesti.

Jarjestemissuunnitelman laadintavastuu on kunnilla, jotka voivat laa-

tia suunnitelman itse tai yhteistoimintaorganisaatioidensa tekemana.
Suunnittelussa aloite on kunnilla, mutta niiden on neuvoteltava sai-

raanhoitopiirin kanssa. Jdrjestdmissuunnitelman laadinnan tavoit
teena on alueellisen yhteistoiminnan edistdminen terveydenhuollon
palveluiden jdrjestdmisessa, tuottamisessa ja yhieensovattamisessa.

Tarvittavilta osin sosiaalipalvelut liitetaan samaan toiminnalliseen
kokonaisuuteen.

Lisdtietoaineisto: Kuntien terveydenhuollonpalvelujen jarjestamis-

su u nnitelma vuosille 20 1 3.20 1 6 (Lii hetetiiiin sdhkopostin viilityksel-
ta)

Kemi-Tornio alueen kehittdmiskeskuksen seutuhallitus pyyted jesen-

kuntien lausunnot suunnitelmasta 30.4.201 3 mennessa

Suunnitelma on laadittu sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon yk-

sik6n koordinoimanan moniammatillisesti eri toimialojen muodosta-
missa tyoryhmissd. Suunnitelmassa on paneuduttu laajasti k€iytiin-

non toimintoihin sairaanhoitopiirin kuntien palvelutuotannossa.
Suunnitelmassa on useita selkeitii toimintojen kehitttimiskohteita.

Suunnitelma ei sin€illiidn ole vield varsinainen jSrjestdmissuunnitel-

ma, jonka pohjalta voidaan tehdti jiirjest€imissopimus. Suunitelmas-
sa ei ole syvdllisesti avattu palveluprosesseja eik6 tutkittu varsinai-
sesti jarjestamisen organisointia tai hallintomallia. Suunnitelma ei

kasittele syntyvie kustannuksi siind laajuudessa, etta niihin voitaisiin

sitoutua.

Hyvin laaditun suunnitelman kuvaavampi nimi voisi olla palvelujen

kehittdmissuunnitelma.Suunnitelmaa ei voida hyvdksyii varsinaisena
sitovana sopimuksena, mutta siina esitettyjai kehittamistoimenpiteita
voidaan ryhtyii selvittdmddn ja toimeenpanemaan tarkoituksen mu-
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kaisella tavalla. Simon kunnan osalta yhteistydtii on teht€ivd Oulun-

kaaren jdrjestiimiskeskuksen kanssa.

Simon kunta on tehnyt jiirjestdmissopimuksen Oulunkaaren kunta-
yhtyman kanssa. Sopimus on valiuuston hyvdiksym€i ja sitova'

Kunnanhallitus saattaa laaditun suunnitelman valtuustolle tiedoksi'

Paatosehdotus hyvdiksYttiin.

Lisditietoaineisto: Kuntien terveydenhuollonpalvelujen

;rlrpstaimissuunnitelma vuosille 2013-2016 (ldhetetiiiin sdhkopostin
viilityksellii)

Kuntien terveydenhuollonpalvelujen jiirjestdmissuunnitelma vuosille

201 3-201 6 merkitaan valtuuston tietoon saatetuksi.

Merkittiin valtuuston tietoon saatetuksi.

Otteen oikeaksi todistaa

Simo, 14.5.2013

Kemi-Tornio alueen kehittdmiskeskus
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Kemi-Tomio alueen kehittiimiskeskus
Sairaalakatu 2
94100 KEMI

TERVOLAN KUNNAN LAUSUNTO KUNTIEN
TERVEYDENHUOLLONPALVELUJEN JARJESTAMISSU UNNITELMASTA
vuosrl-I,E 2013 -2016

Terveydenhuoltolain mukaan terveydenhuollon jiirjestiimissuunni-
telmassa on sovittava kuntien yhteistydsta, terveyden ja hlwin-
voinnin edistiimist?i koskevista tavoitteista ja vastuutahoista, ter-
veydenhuollon palvelujen jiirjestiimisestZi, piiivystys-, kuvantamis-
ja liiZikinniillisen kuntoutuksen palveluista sekii tarvittavasta yhteis-
tydstd perusterveydenhuollon. erikoissairaanhoidon, sosiaalihuol-
lon, lasten pZiiviihoidon, liiiikehuollon ja muiden toimijoiden kes-
ken.

N1.t lausunnolla olevan terveydenhuollon jiirjestAmissuumitelman laa-
timisesta on vastannut palvelutiimi, johon kuuluvat kuntien sosiaali- ja
terveystoimen johtavat virkamiehet ja perusterveydenhuollon yksikdn
ohjausryhmii. Perusterveydenhuollon yksikkd on tukenut, tydsten).t j a

laatinut terveydenhuollon jiirj estZimissuunnitelman. Suunnitelmaa on
valmistellut em. ryhmien listiksi 14 alueellista moniammatillista ryh-
miiZi, joissa on ollut kaikkien kuntien edustus. J?irjestiimissuunnitelman
laadinnassa on tehty erittain laaj aa yhteistyotii alueen toimijoiden kes-
kenja laadinnassa on ollut mukana laaja asiantuntemus.

Terveydenhuollon jdrjesttimissuunnitelmaan on koottu tietoa alueen
toimintaympiirist6'sta, alueen vAestdrakenteesta, kuntataloudesta, sosiaa-
li- ja terveydenhuollon palvelujen kustannuksista ja viiestdn palvelun
tarpeesta, palveluiden jiirjestiimisestii ja henkildstdtarpeesta. Laadinta-
prosessin aikana kuntien palveluiden nykytila on kartoitettu laajasti.
Viiestdrakenteen muuttuessaja palvelujiirjestelmien kehittyessii alueella
tarvitaan laajaa yhteistydtZi, uudenlaisia toimintakaltantdjii palveluiden
jiidesdmisessa, huomion kiinnittamista hyvinvoinnin ja terveyden edis-
tiimiseen, riittavaa ja osaavaa henkil6std6, jotta palvelut ja niiden laatu
saadaan turvattua.

Jiirjestiimissuunnitelmassa terveydenhuollon palvelut on jaettu
neljiiiin kokonaisuuteen:

1) Hyvinvoinnin ja terveyden edistiiminen, johon kuuluvat myds
seulonnat, neuvolatoiminta sekii koulu- ja
opiskelijaterveydenhuolto, tydterveyshuolto ja idkkdiden
neuvontapalvelut, mielenterveys- ja paihdetyti ja sosiaalipiiivystys.

TERVOLAN KUNTA
Keskustie 81

95300 TERVOLA

Ptt\. 040 124 241 |
Fax. (016) 247 401

www.tervola.fi
y-tunnus 0193249-l
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2) Kuntien vastuulla olevan sairaanhoidon jfiestiiminen ja srrnii
tehtZivd yhteistyd. Palveluihin kuuluvat suun terveydenhuolto,
avosairaanhoito ml. kiireellinen sairaanhoito ja sairaalahoito sekii
ensihoito, kotiin annettavat palvelut, liiiikinniillinen kuntoutus ja
apuvdlinepalvelut.

3) Toimintayksikdiden tarvitsemat tukipalvelut: laboratorio-,
radiologia ja kuvantamispalvelut, liiiikehuoltopalvelut,
liiiikintiilaitehuolto, kuljetus- ja varastointipalvelut,
tietoj iirj estelmiit j a potilasrekisterit.

4) Laadunhallinta ja potilasturvallisuus. Tydterveyshuollosta on
laadittu lisziksi erillinen laajempi alueellinen selvitys.

Terveydenhuollon jfi estdmissuunnitelmassa on sovittava suunnitelman
laatimisen ja seurannan vastuutja toteutus seka toteutumisen seuranta-
ja arviointitapa. Tdmii jiirjestZimissuunnitelma on alkuaskel terveyden-
huolion palveluiden jiirjestdmisessti kuntien ja sairaanhoitopiirin kes-
ken. Jiirjestelmiisuunnitelmassa on tiiviiseen muotoon kirjattu hyvin
keskeisiii kehittamiskohteita ja se muodostaa hyviin alustan jatkotydlle.

Tervolan kunta haluaa erityisesti kiinnittiiii huomiota seuraaviin asioihin:

1 ) Terveydenhuollon jdrjestiimissuunnitelma ei ota kantaa
palvelurakenteisiin ja pyrkii palveluiden parantamiseen
paasaiint6isesti ilman resurssilisiiyksiii. Tiimii on positiivinen asia ja
auttaa esitettyjen toimenpiteiden jatkotydstiimisessii.

2) Pitemmiillii aikaviilillii tarkasteltuna terveyden edistiiminen viiestdn
keskuudessa on kaikkein vaikuttavinta. Alueelle tuleekin laatia
alueellinen hyvinvoinnin ja terveyden edistiimisen suunnitelma ja
terveyden edistiiminen tulee olla luoru:rollinen vaikuttamisen ja
arvioinnin viiline kaikissa kuntien toiminnoissa.

3) Alueen julkisen tydterveyshuollon toimijoiden keskuudessa on
vahva tahto kehittiiA tydterveyshuoltoa alueellisena kokonaisuutena.
Tydterveyshuollon velvoitteiden ja erityisosaajien tarpeen kasvaessa
ainoastaan tiiviill?i yhteistydllii voidaan jatkossa palvelut jiirjestiu
kaikkia kuntia tyydlttaviilla tavalla.

4) Alueellisen piiivystyskeskuksen suunnittelussa on huomioitava, ettZi

Tervolan kunnassa siiilyy liiiikiiripiiivystys arkipEivisin.

5) Suunniteltavan psykogeriatrisen tutkimusyksikdn tulee palvella
kaikkia alueen kuntia ja resurssit toiminnalle tulisi ldytaajo
olemassa olevista toiminnoista.

TERVOLAN KUNTA
Keskustie 8l
95300 TERVOLA

Ptrh. 040 124 24ll
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6) Sosiaalipalveluiden osuus jiirjestelmiisuunnitelmassa jiiii varsin
ohueksi. Tervolassa kotipalvelut ja kotisairaanhoito toimivat eri
vastuualueilla erittiiin hyviissii yhteisty6ssii ja palvelusuunnitelmat
laaditaan yhdess?i.

7) Terveydenhuollon tietojiirjestelm2it eiviit palvele kansalaisia
toivotulla tavalla. Hoidossa olevan tiedot tulee olla hoitavien
henkildiden ndhtevilla kaikilla terveydenhuollon tasoilla. Pitkiill2i
aikavalilla tulee pyrkiii yhteniiiseen sairaskertomusjiirjestelmti?in
kaikilla terveyden- ja sairaanhoidon tasoilla. Sairaanhoitopiiri toimii
keskeisenii alueen terveydenhuollon tietohallinnon palvelujen
tuottaj ana j a on tietohallinnon kehittiimisessii alueellisesti
avainasemassa. Tietojiirjestelmiihankinnoissa tulee aina huomioida
perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteiset tarpeet.

8) Terveydenhuollon jdrjestZimissuumitelmaan tulee sisiilllttiia myds
suunnitelma yhteistydstii piiiviihoidon j iirj estdmisessii.

Perusterveydenhuoltoa tulee vahvistaa ja kehittaa. Tame tapahtuu mm
tydntekij 6iden tukea j a koulutusta kehittiimiillii. Perusterveydenhuollon
yksikkd on kehittamisessa tiirkeassa asemassa yll2ipitiiess2i2in erilaisia
esimiesten, asiantuntijoiden ja yhdyshenkil6iden verkostoa.

Mika Simoska
kunnanj ohtaja

/
I iL.lq .-.1. /,',--'a;,/\'"'
'Marj afJa Vaajoensurfo

hallintojohtaja
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KUNTIEN TERVEYDENHUOLLON PALVELUJEN JARJESTAMISSUUNNITELMA
vuoslLLE 2013-2016

Perusturvalautakunta 27,3.2013 g 25:

Toukokuussa 201 'l voimaan tulleen terveydenhuoltolain (1326120'10) mukaan sai-
raanhoitopiiriin kuuluvien kuntien on laadittava yhteinen terveydenhuollon jarjesta-
missuunnitelma. Suunnitelma laaditaan valtuustokausittain ja sen toteutumista seu-
rataan paivityksen yhteydess6 vuosittain. Jdrjest6missuunnitelman sisdlt6 mddrittyy
terveydenhuoltolain nojalla annettu valtioneuvoston asetuksen 33712011, peruste-
lumuistion ja Kuntaliiton yleiskirjeen 2'l 180120'1 1 mukaisesti
Terveydenhuollon j6rjestdmissuunnitelman ldht6kohtana tulee olla kuntaldht6isyys
ja kuntien hyvii yhteistyci. ldeat keskinaisen yhteistytin muodoista palvelujen jdrjes-
tdmiseksi sekd vdest6n hyvinvoinnin ja terveyden edistdmiseksi tulee lahtea perus-
kunnista. Jdrjestdmissuunnitelman laadintavastuu on kunnilla, jotka voivat laatia
suunnitelman itse tai yhteistoimintaorganisaatioidensa tekemdnd. Suunnittelussa
aloite on kunnilla, mutta niiden on neuvoteltava sairaanhoitopiirin kanssa. Jdrjestd-
missuunnitelman laadinnan tavoitteena on alueellisen yhteistoiminnan edistaminen
terveydenhuollon palvelujen jdrjestdmisessd, tuottamisessa ja yhteensovittamises-
sa. Palveluketjut rakennetaan mahdollisimman saumattomiksi. Tarvittavilta osin so-
siaalipalvelut liitetaen samaan toiminnalliseen kokonaisuuteen. Yhteisen suunnitel-
man avulla voidaan purkaa pddllekkdisyyksid ja porrastaa palvelutoimintaa alueelli-
sesti tarkoituksenmukaisella tavalla. Yhteisen suunnittelun vaatimus koskeftaa ter-
veyden- ja sosiaalihuollon lisdksi muitakin kunnallishallinnon toimialoja ja kuntien yh-
teisty6kumppaneita.
Terveydenhuoltolain mukaan jdrjestamissuunnitelman tulee perustua alueen vdes-
ton terveysseurantatietoihin ja palvelutarpeeseen. Jarjestamissuunnitelmassa tulee
sopia hyvinvoinnin ja terveyden edistdmisen tavoitteista ja vastuutahoista. Laki edeF
lftee kunnilta ja niiden yhteistoiminta-organisaatioilta laaja-alaista yhteistyotd vdes-
t6n hyvinvoinnin ja terveyden edistdmiseksi.
Perusterveydenhuollon yksikon (PTH-yksikk6) ohjausryhmd linjasi kokouksessaan
2.3.2O12, ettd palvelutiimi kiiynnistiid jdrjestdmissuunnitelmaty6n Ldnsi-Pohjassa.
PTH - yksikon tehtdvind on tukea jdrjestdmissuunnitelman laadintatyotd sen eri
vaiheissa. Kevddn 2012 aikana palvelutiimin ja PTH -yksikdn ohjausryhma laativat
jdrjestdmissuunnitelman rungon, jota liihti ty<istiimiitin 6.8.2012 tyttnsa aloittanut
PTH -yksikk6: Vilddkdri Perfti Sakaranaho, kehittamispadllikk6 Merja Haapakorva-
Kallio ja sosiaaliVrintekijii Sirpa Karjalainen.
Ty6skentelyn aluksi PTH -yksikko tapasi kuntien johtoa kuntakienoksella. Asiakoko-
naisuuksien ympdrille perustettiin 14 alueellista, moniammatillista tyoryhmaa, johon
kunnat ja sairaanhoitopiiri nimesivdt kaikkiaan 1 18 jasenta. Osallistujista moni toimi
useammassa ryhmdssd, jotka kokoontuivat 2-3 kertaa. Ty6ryhmien kokoonpano on
esitetty liitteesse 1. PTH -yksikkd ohjasija tuki ryhmien tydskentelyd. Jdrjestdmis-
suunnitelman runko siirrettiin Google Drive -ty6skentelyalustalle, jonne kaikilla tyd-
ryhmien jdsenilld oli oikeus lisata ja muokata tekstie. Kaikkiaan sdhkdiselld alustalla
tyoskenteli 173 henkiloii, silld tyoryhmien asiantuntemusta tdydennettiin tarpeen
mukaan organisaatioiden sisiiltti. Tydryhmdt ty<iskentelivdt erittein sitoutuneesti.
Ty6skentelyn aikana alueellinen ajattelumalli kehittyi. Google- alustalle tydstetty ma-
teriaali toimii nykyisen sotetoiminnan tietopankkina. PTH -yksikk<i tiivisti ja muotoili
materiaalia palvelutiimin ja ohjausryhmen kdsiftelyyn. Jdrjestdmissuunnitelman laa-
dintaprosessi on esitetty kuviossa 1 .

Alueella on tehty useita sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteisiin liiftyvi6 selvityksiti,
jotka eivdt ole edenneet pdat6ksenteossa. Jarjestemissuunnitelman tytistdmisessd

Pdytakirjantarkastajien nimikirjaimet: / Otteen oikeaksi todistaa:

'^2)s



YLITORNION KUNTA
Kunnanvaltuusto

6
,29.04.2013

Ehdotus

Piitit6s

keskityttiin alueelliseen yhteisten toimintojen kehittdmiseen. Palvelutiimi arvioi, prio-
risoi, ja vastuutti tyoryhmien esiftdmid kehittdmistarpeita tulevan valtuustokauden
toimenpiteiksi. Palvelutiimin kdsittelyn jAlkeen jArjestdmissuunnitelma etenee seutu-
hallituksen kdsittelyyn ja sieltd kuntien piiijttdviin elimiin kdsiteltdvdksi. Lain mukaan
sairaanhoitopiirin kuntayhtymdn valtuusto hyvdksyy suunnitelman. Hyvdksymisen
edellytyksend on, ettd kuntayhtymdn jdsenkunnista vdhintddn kaksi kolmannesta
kannattr*itd janiiCiF asukasluku on vii{[i1ii1 puolet kaikkien jdsen-kuntien yh-
teenlasketusta asukbiluvusta. 4'.r'n'*!i 1"''!

Jdrjestdmissuunnitelma k6siteltiin palvelutiimissd 12.3.2013. Perusterveydenhuollon
yksikko valtuutettiin 16hettdmddn se kehiftamiskeskukseen 21.3. seutuhallituksen
kdsittelyyn ja Ylitorniolle kunnan kdsittelyyn.

Perusterveydenhuollon yksik6n jdrjestdmissuunnitelman esittely on Ylitorniolla en-
nen fautakunnan kokousta 27.3.2013 klo 13-14. .

Perusterveydenhuollon yksik6n kanssa on sovittu palvelutiimissa, ette mik6li kuntien
kdsittelyssd tulee muutosesityksid, niin niita ei tehtaisi itse jdrjestdmissuunnitel-
maan, vaan kirjattaisiin erillisind ponsina, esilyksind tms.

Perusturvajohtaja
Perusturvalautakunta paattda esittdd kunnanhallitukselle/valtuustolle, etta liitteene
oleva jdrjestdmissuunnitelma hyvtiksyttidn.

Ehdotus hyviiksyftiin.

JAKELU: kunnanhallitusikunnanvaltuusto

Kunnanhallitus 15.4.2013:

Ehdotus

Paetds

Lansipohjan keskussairaalan alueen kuntien terveydenhuollon palvelujen jdrjestd-
missuunnitelmaesitys vuosille 2013-2016 on tdmdn esityslistan liitteend.

Kunnanhallitus hyvdksyy liitteessd olevan esityksen Ldnsipohjan sairaanhoitopiirin
alueen kuntien terveydenhuollon palvelujen jdrjestamissuunnitelmaksi vuosille 2013-
2016 ja esittiiii sen valtuuston hyviiksyttdvdksi.

Merkiftiin, efte perusturvajohtaja Eeva Leukumaa asiantuntijana selosti asiaa.

Pddtdsehdotus hyviiksyttiin.

JAKELU: Perusturvalautakunta

Pdfakirjantarkast4ien nimikirjaimet; / Otteen oikeaksi todistaa:
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Kunnanvaltuuslo 29.4,201 3:

Piiiitds Merkittiin, etta perusturvajohtaja Eeva Leukumaa asiantuntijana selosti asiaa.

Pddtdsehdotus hyviiksyttiin.

JAKELU: Ldnsi-Pohjan keskussairaala
Perusturvalautakunta

Poytiikirjantarkastajien nimikirjaimet: / Otteen oikeaklffiffibadLK /KH 
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LAUSUNTO KUNTIEN TERVEYDENHUOLLONPALVELUJEN
JARJESTAMISSUUNNITELMASTA VUOSILLE 2013-2016

sosTE 17.04.2013 S 63
Valmistelija perusturvajohtaja Leena Karjalainen:

Toukokuussa 201 1 voimaan tulleen terveydenhuoltolain
(1326i2010) mukaan sairaanhoitopiiriin kuuluvien kuntien on
laadittava yhteinen terveydenhuollon jArjestdmissuunnitelma.
Suunnitelma laaditaan valtuusto-kausittain ja sen toteutumista
seurataan piiivityksen yhteydessd vuosittain.
Jdrjestdmissuunnitelman sisdlt6 mii?iritW terveydenhuoltolain
nojalla annettu valtioneuvoston asetuksen 337 l2O1 1,
perustelumuistion ja Kuntaliiton yleiskirjeen 21 l8Ol2O1 1

mukaisesti.

Tervbydenhuollon jdrjestdmissuunnitelman lSht6kohtana tulee olla
kuntaldhtdisyys ja kuntien hyvdi yhteisty6. Suunnittelussa aloite on
kunnilla, mutta niiden on neuvoteltava sairaanhoitopiirin kanssa.
Jerjestamissuunnitelman laadinnan tavoitteena on alueellisen
yhteistoiminnan edistdminen terveydenhuollon palvelujen
jdrjestiimisessd, tuottamisessa ja yhteensoviftamisessa.
Palveluketjut rakennetaan mahdollisimman saumattomiksi.
Tarvittavilta osin sosiaalipalvelut liitetaan samaan toiminnalliseen
kokonaisuuteen. Yhteisen suunnitelman avulla voidaan purkaa
peellekkaisyyksia ja porrastaa palvelutoiminlaa alueellisesti
tarkoituksenmukaisella tavalla. Yhteisen suunnittelun vaatimus
koskettaa terveyden- ja sosiaalihuollon lisiiksi muitakin
kunnallishallinnon toimialoja ja kuntien yhteistydkumppaneita.

Terveydenhuoltolain mukaan jiirjestdmissuunnitelman tulee
perustua alueen vaeston terveysseurantatietoihin ja
palvelutarpeeseen. Jdrjestdmissuunnitelmassa tulee sopia
hyvinvoinnin ja terveyden edistdmisen tavoitteista ja
vastuutahoista. Laki edellyttaa kunnilta ja niiden yhteistoiminta-
organisaatioilta laaja-alaista yhteistyota vaeston hyvinvoinnin ja
terveyden edistamiseksi.

Perusterveydenhuollon yksikon (PTH-yksikkd) ohjausryhm€i linjasi
kokouksessaan 2.3.2012, ettii palvelutiimi kiiynnistdii
jiirjestiimissuunnitelmatyOn Liinsi-Pohjassa. PTH - yksikcin

tehEvana on tukea jdrjestdmissuunnitelman laadintatycitd sen eri
vaiheissa. Kevaan 2012 aikana palvelutiimin ja PTH -yksikon
ohjausryhmd laativat jiirjest5missuunnitelman rungon, jota lahti

ryostamaan 6.8.2012 tycinsd aloittanut PTH -yksikk6.
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Ty6skentelyn aluksi PTH -yksikk6 tapasi kuntien johtoa
kuntakierroksella. Asiakokonaisuuksien ymp€irille perustettiin 14
alueellista, moniammatillista ty<!ryhmiiii, johon kunnat ja
sairaanhoitopiiri nimesivdt kaikkiaan 1 18 jAsentd. PTH -yksikk6
ohjasi ja tuki ryhmien tyoskentelye. Jdrjestiimissuunnitelman
runko siirreftiin Google Drive -tyoskentelyalustalle, jonne kaikilla
tyoryhmien jasenillii oli oikeus lisiitii ja muokata tekstiii. Kaikkiaan
siihk6isellii alustalla tydskenteli 1 73 henkilOii, sillii tydryhmien
asiantuntemusta taydennettiin tarpeen mukaan organisaatioiden
sisalta. Ty6skentelyn aikana alueellinen ajattelumalli kehittyi.
Google- alustalle ty6stetty materiaali toimii nykyisen
sotetoiminnan tietopankkina. PTH -yksikkd tiivisti ja muotoili
materiaalia palvelutiimin ja ohjausryhmiin kasittelyyn.

Alueella on tehty useita sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteisiin
liittyvid selvityksia, jotka eivdt ole edenneet pddt6ksenteossa.
Jarjestamissuunnitelman tyostamisessa keski{ttiin alueelliseen
yhteisten toimintojen kehittdmiseen. Palvelutiimi arvioi, priorisoi, ja
vastuutti tydryhmien esittamia keh ittiimista rpeita tulevan
valtuustokauden toimenpiteiksi. Palvelutiimin kdsittelyn jdlkeen
jarjestemissuunnitelma etenee seutuhallituksen kiisittelyyn ja
sieltii kuntien paattaviin elimiin kiisiteltdvdksi. Lain mukaan
sairaanhoitopiirin kuntayhtymAn valtuusto hyvaksyy suunnitelman.
Hyvdksymisen edellytykseni on, etti kuntayhtyman
jdsenkunnista vahintaan kaksi kolmannesta kannattaa sita ja
niiden asukasluku on vihintAAn puolet kaikkien jdsen-kuntien
yhteenlasketusta asukasluvusta.

Jdrjestdmissuunnitelma ktisiteltiin palvelutiimissd 12.3.2013.
Perusterveydenhuollon yksikkd valtuutettiin lehettamaan se
kehittiimiskeskukseen 21.3. seutuhallituksen kdsittelyyn ja
edelleen kunnan kiisittelyyn.

Perusterveydenhuollon jiirjestdmissuunnitelma
Perusterveydenhuollon jdrjestdmissuunnitelman tiivistelmd

PALVELUALUEEN PMLLIKKO LEENA KARJALAINEN:

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyvaksyy jarjestimissuunnitelman
ja esittaa sen edelleen kaupunginhallitukselle hyvdksyttiiv€iksi.

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA:

Hyvdksyttiin.
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ERILLISLIITTEET Perusterveydenhuollon jdrjestdmissuunnitelma
Perusterveydenhuollon jiirjestdmissuunnitelman tiivistelmd

KAUPUNGINJOHTAJA RAIMO RONKAINEN:

Kaupunginhallitus hyvdksyy perusterveydenhuollon
jarjestamissuunnitelman ja esittaa sen edelleen
kaupunginvaltuustolle hyvdksyfttiviiksi.

KAUPUNGINHALLITUS:

Perusturvajohtaja Leena Karjalainen esitteli asiaa
kaupunginhallitukselle.

Kaupunginhallitus hyvdksyi paatdsesityksen.

KV 29.04.2013 S 49

ERILLISLIITTEET Perusterveydenhuollon jdrjestdmissuunnitelma
Perusterveydenhuollon jdrjestamissuunnitelman tiivistelma
(kaupunginhallituksen kokouspiiri on jo saanut liitteet
kaupunginhallituksen 22.4.201 3 esityslistan mukana)

KAUPUNGINHALLITUS ESITTM. ETTA KAUPUNGINVALTUUSTO PAATTAA'

hyviiksyii perusterveydenhuollon jiirjestdmissuunnitelman.

KAUPUNGINVALTUUSTO:

Hyvaksyttiin


