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1. LÄNSI-POHJAN ALUEEN YHTEINEN TAHTOTILA JA AIKAISEMMAT 

SELVITYKSET 
 

Kemi-Tornion alueen kehittämiskeskuksen (nykyisin Meri - Lapin kehittämiskeskus) seutuvaltuusto on päät-

tänyt kokouksessaan 26.11.2013 oman sote-alueen muodostamisen selvitystyöstä. Tavoitteena on perustaa 

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin jäsenkuntien kesken oma kuntayhtymäpohjainen sote-alue.  

Alueella on tehty laajoja selvityksiä sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteen 

liittämisestä sekä kuntarakenteen muuttamisesta vuodesta 2001 lähtien. Viimeisimpiä selvityksiä ovat SO-

TEPI 2006 – 2007 ja perusterveydenhuollon yksikön laatima esitys perusteista muodostaa Länsi-Pohjaan 

sote-alue, jota on käsitelty 23.10.2013 Seutuvaltuustossa (http://www.lpshp.fi/fi/kehittaminen-ja-

koulutus/perusterveydenhuollon-yksikko.html). Selvitystyön mukaan yhtenä tärkeänä oman sote-alueen 

perusteena ovat alueen erityispiirteet ja elinkeinoelämän ja yhdyskuntarakenteen suuret erot muuhun 

Lappiin verrattuna. Selvitystyö tuo esiin alueella jo pitkälle viedyn sote-integraation, tehdyt satsaukset asi-

akkaan palvelujen ja henkilöstön saatavuuden ja osaamisen turvaamiseksi sekä verkostomaiseen yhteistyö-

hön. Tehtyjen selvitys- ja kehittämistyön tuloksina alueella on yhdistetty voimavaroja luomalla asiantuntija-

työryhmiä eri toimintojen tueksi. Tiivis, toimiva alue mahdollistaa lähipalveluiden kehittämisen, kuten ko-

tiin tuotavat palvelut, matalan kynnyksen palvelut, yhden luukun periaate, lähellä kuntalaisia uudistuvan 

lainsäädännön periaatteita noudattaen. Kompaktin alueen vahvuutena ja mahdollisuutena on alueen toimi-

joiden osaamisen hyödyntäminen ja voimavarojen yhdistäminen väestön parhaaksi. 

 

2. LÄNSI-POHJAN SOTE YHTEISTOIMINTA – ALUE SELVITYKSEN TA-

VOITTEET  
 

Tämän selvitystyön alkuperäisenä toimeksiantona ja tavoitteena oli tuottaa riittävästi tietoa Länsi-Pohjan 

oman sote-alueen muodostamiseksi kuntien valtuustojen päätöksentekoa varten huhtikuussa 2014.  Selvi-

tystyötä on tehty ajalla 20.1 – 30.3.2014. Selvitystyön loppupuolella, 23.3.2014, hallituspuolueet ovat sopi-

neet yhdessä oppositiopuolueiden kanssa sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksesta. Tämän yhteisen so-

pimuksen tavoitteena on järjestää kaikki sote-palvelut viiden erityisvastuualueen (ERVA- alueen) toimesta. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki on tulossa voimaan viimeistään 1.1.2017. Tämän selvityksen 

yhteenveto ja ehdotukset jatkotoimenpiteille on suhteutettu muuttuneeseen tilanteeseen. Alkuperäinen 

Länsi-Pohjan sote-alue selvityksen nimi muuttui Länsi-Pohjan sote-yhteistoiminta-alue selvitykseksi.  ERVA 

sote-alueet aloittavat kaikkien sote-palvelujen järjestäjänä 1.1.2017 alkaen, jolloin sairaanhoitopiirit lak-

kaavat. Tämän selvityksen tavoitteena on, että kuntayhtymäpohjaisen Länsi-Pohjan sote-yhteistoiminta-

alue aloittaa toimintansa 2016 vuoden alusta ja toimii ajalla 1.1.2016 – 31.12.2016 sekä palvelujen järjestä-

jänä että tuottajana ja vuoden 2017 alusta yhtenä palveluntuottajana pohjoisella ERVA sote- alueella.   

Selvitys on päätetty laatia palvelut edellä asiakas- ja palvelulähtöisesti. Selvitystyön sisällön vastaamiseksi 

tiedon tuottamiseen päätöksentekoa varten on varmistettu kuntakierroksilla. Selvitystyöntekijät ovat jär-

jestäneet kuntatapaamisia sosiaali- ja terveyspalvelujen viranhaltijoiden, kunnan/kaupunginjohtajien ja 
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luottamushenkilöiden kanssa. Kuntatapaamisten lisäksi on järjestetty myös Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin 

laajennetun johtoryhmän tapaaminen asian tiimoilta.  

 Selvitystyössä arvioidaan kuntalaisen sosiaali- ja terveyspalvelujen tarpeita ja niiden muuttumista tulevan 

kymmenen vuoden aikana, henkilöstön määrää ja kuntien taloudellisia realiteetteja sote- palvelujen järjes-

tämiseksi. Selvitystyöhön sisällytetään myös organisaatiomallin kuvaus, suunnitelma ICT- ja taloushallinnon 

järjestämisestä sekä hallinto- ja päätöksentekomallin kuvaus. ICT-, talous- ja henkilöstöhallinnon sekä hal-

linto- ja päätöksentekomallin kuvausten laatimista varten on perustettu omat työryhmät ja näiden tuotos 

lisätään osaksi tätä selvitystyötä. 

Selvitystyötä on tehty yhteistyössä seuraavien tahojen kanssa: 

o Kemi, Keminmaa, Simo, Tervola, Tornio ja Ylitornion kunnat 

o LPSHP:n ja erityisesti perusterveydenhuollon yksikkö  

o Meri - Lapin kehittämiskeskus  

o Palvelutiimi 

o Lapin liiton sote-selvitys: Tommi Lepojärvi 

 

Lisäksi Meri - Lapin kehittämiskeskuksen sivuille avattiin kansalaiskysely aiheen tiimoilta. 

 

Selvityksen lähdeaineistona on käytetty pääosin Tilastokeskuksen, THL:n, Lapin liiton sote-selvityksen tilas-

toja ja kuntien tätä selvitystä varten antamia tietoja. 

3. MIKSI LÄNSI-POHJAAN TARVITAAN OMA SOTE YHTEISTOIMINTA - ALUE? 

3.1 Lakiuudistus Länsi-Pohjan sote-yhteistoiminta-alueen perustamisen lähtö-

kohtana 
 

Hallituksen esityksessä eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä ja eräiksi siihen 

liittyviksi laeiksi ehdotetaan säädettäväksi laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseksi. Lailla uudiste-

taan kunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä, hallintoa, suunnittelua, rahoitusta ja valvontaa 

koskevat säännökset. Lakiesitysluonnos on ollut kunnilla kommentoitavana 13.3.2014 asti ja näiden lausun-

tojen perusteella hallituspuolueet ovat sopineet 23.3.2014 yhdessä oppositiopuolueiden kanssa sosiaali- ja 

terveyspalvelujen uudistuksesta. Tämän selvityksen kirjoittamisen loppuvaiheessa uudistuksesta tiedetään 

vain valtioneuvoston antaman tiedotteen verran. 

Uudistus vaatii jatkovalmistelua ja sitä tullaan tekemään pääosin virkatyönä asiantuntijoiden apuun tukeu-

tuen ja peruspalveluministeri Susanna Huovisen johdolla toimivan parlamentaarisen ohjausryhmän toimes-

ta. Esitys saadaan valmiiksi toukokuun loppuun mennessä, se lähetetään lausuntokierrokselle kesäkuussa ja 

eduskuntakäsittelyyn syksyllä. Uusien sosiaali- ja terveyspalveluista vastaavien alueiden toiminta alkaa ai-

kaisemmin suunnitellun mukaisesti 1.1.2017.  

Valtioneuvoston tiedote 114/2014 (23.3.2014): 
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”Hallituspuolueet ovat tänään yhdessä oppositiopuolueiden kanssa sopineet, että Suomessa toteutetaan pe-

rusteellinen sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistus, jonka tavoitteena on turvata suomalaisten keskeiset hyvin-

vointipalvelut tuleviksi vuosikymmeniksi. 

 

Tarkoitus on järjestää kaikki sote- palvelut viiden vahvan alueellisen järjestäjän toimesta. Alueet rakentuvat 

nykyisten erityisvastuualueiden pohjalta ja ne tukeutuvat olemassa oleviin toimiviin rakenteisiin. 

 

Uudet sosiaali- ja terveydenhuollosta vastaavat alueet muodostavat sote- palveluihin yksiportaisen ja selkeän 

hallinnon. Uusien järjestämisvastuussa olevien alueiden hallintomalli on kuntayhtymä. Niiden rahoitus tulee 

kunnilta painotetun kapitaatioperiaatteen mukaisesti. Uudistusta viedään eteenpäin jo käynnistyneen rahoi-

tusselvityksen kanssa kuitenkin omana kokonaisuutena. Alueellisen tasa-arvon ja taloudellisen tehokkuuden 

varmistamiseksi kansallista ohjausta samalla vahvistetaan. 

 

Uudistuksen lähtökohta on täydellinen sosiaali- ja terveyspalveluiden integraatio vahvan alueellisen järjestäjän 

toimesta. Tavoitteena on ihmisen hyvinvoinnin ja terveyden kannalta tärkeä palveluketjujen saumaton koko-

naisuus. Sosiaali- ja terveyspalveluiden integraatiolla sekä riittävän suurilla väestöpohjilla on merkittävä 

myönteinen vaikutus julkisen talouden kestävyysvajeeseen. 

 

Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuu olisi jatkossa viidellä alueella. Kunnat ovat jatkossakin muka-

na palvelujen tuottamisessa. Lähipalvelut, kuten terveyskeskukset, vanhusten kotipalvelut tai sosiaalihuollon 

palvelut säilyvät jatkossakin lähellä ihmistä. 

 

Kyse on isosta uudistuksesta, joka vaatii yhteistä jatkovalmistelua. Uudistus valmistellaan pääosin virkatyönä, 

asiantuntijoiden apuun tukeutuen. Lisäksi uudistukselle asetetaan peruspalveluministeri Susanna Huovisen 

johdolla toimiva parlamentaarinen ohjausryhmä, jossa on mukana kaikkien puolueiden edustus. Tavoitteena 

on saada esitys valmiiksi toukokuun loppuun mennessä ja lähettää se lausuntokierrokselle kesäkuussa. Edus-

kuntakäsittelyyn esitys tulee syksyllä. 

Valmistautuminen uudistukseen aloitetaan viipymättä. Uudistus valmistellaan niin, että turvataan perustuslain 

mukaiset kielelliset oikeudet. Uusien sosiaali- ja terveyspalveluista vastaavien alueiden toiminta alkaa aiem-

man suunnitelman mukaisesti 1.1.2017.” 

 

3.2 Länsi-Pohjan sote- yhteistoiminta- alueen merkitys 

Hallitus- ja oppositiopuolueet ovat sopineet 23.3.2014 sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksesta niin, että 

viisi vahvaa erityisvastuualueiden pohjalta rakentuvaa alueellista järjestäjää järjestävät kaikki sote- palvelut 

tukeutuen olemassa oleviin toimiviin rakenteisiin.  Näin ollen myös Länsi-Pohjan alueen sote- palvelujen 

järjestämisvastuu siirtyy pohjoiselle ERVA- sote- alueelle 1.1.2017 alkaen.   

Länsi-Pohjaan alun perin kaavailtu oma sote- alue ei ole enää mahdollinen vaan alueen kunnat tulevat jat-

kossa toimimaan pohjoisen ERVA sote- alueen palvelujen tuottajana. Länsi-Pohjaan tulee muodostaa saada 

oma sote- yhteistoiminta-alue kehittämään palvelujen alueellista integraatiota mahdollisimman pitkälle 

seuraavan 2,5 vuoden aikana ennen ERVA alueeseen siirtymistä. 

Länsi-Pohjan sote- yhteistoiminta-alueen tehtäviin kuuluu alueen sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja 

erikoissairaanhoidon palvelujen järjestäminen vuoden 2016 loppuun ja sen jälkeen palvelujen tuottaminen. 

Uusi yhteistoiminta- alue merkitsee alueen kaikkien kuntien sosiaali- ja terveyspalvelujen viemistä yhteen 
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organisaatioon. Tämä turvaa asiakkaille hyvät ja joustavat sote- palvelut mahdollistamalla henkilökunnan 

osaamisen nykyistä monipuolisemman käytön ja uudenlaisen palvelujen yhteensovittamisen. Hallinnosta 

on tavoitteena tehdä mahdollisimman matala, joustava, ketterä sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen integraa-

tion mahdollistava. 

Sosiaali- ja terveydenhuolto on kuntien laajin toimiala, ja se koskettaa lähes jokaisen päivittäistä elämää. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon kasvavat kustannukset vaikuttavat yhä enemmän kuntien talouteen. Paikoin 

peruspalveluihin pääsy on heikentynyt huolestuttavasti. Kestävän julkisen talouden kannalta on olennaista, 

että sosiaali- ja terveydenhuolto järjestetään tehokkaasti ja laadukkaasti. 

Länsi-Pohjan sote- yhteistoiminta-alueen tavoite on sama, kuin sote- uudistuksen tavoite: 

 yhdenvertaiset palvelut riippumatta asuinkunnasta. 

 toimivat palveluketjut, joissa asiakasta ei pompotella 

 purkaa hallintoa ja hallinnon raja-aitoja sekä vähentää palvelujen tarpeetonta päällekkäisyyttä 

 turvataan varhainen puuttuminen, siirretään painopistettä ehkäiseviin ja oikea-aikaisiin palve-

luihin 

 kaventaa väestön hyvinvointi- ja terveyseroja 

 turvataan palvelujen rahoitus 

 turvataan osaavan henkilöstön saatavuus, osaaminen ja työhyvinvointi. 

Lisäksi isommassa kokonaisuudessa on mahdollista käyttää laajemmin osaajia, kerryttää erikoisosaamista ja 

tarjotaan ammatillista tukea. (STM 26.3.2014) 

Sote- uudistuksessa yhdistetään sosiaali- ja terveydenhuolto sekä perus- ja erikoistason palvelut. Nykyinen 

kolmiportainen malli (perustaso, erikoissairaanhoito, ERVA) muuttuu järjestämislakiesityksen mukaan kak-

siportaiseksi eli on laajennettu perustaso (sosiaalipalvelut, perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito) ja 

ERVA (kuvio 1). 23.3.2014 sote- sopimuksen mukaan siirrytään yksiportaiseen järjestäjätahoon ja monitoi-

mijaiseen tuottajamalliin.  
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Kuvio 1: Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämismallit (STM diasarja 2013)  

Länsi-Pohjan sote- yhteistoiminta-alueelle siirretään kaikki sosiaali- ja terveyspalvelut lukuun ottamatta 

varhaiskasvatusta.  (Tervolassa varhaiskasvatus edelleen sosiaalipalvelujen sisällä). Näin voidaan parhaiten 

vastata tulevaisuuden haasteisiin (mm. palvelujen turvaaminen, henkilöstön saatavuus) ja saavuttaa parhai-

ten suuruuden tuomat synergiaedut ja edistää palvelurakenteen uudistamista kustannustehokkaasti esim. 

siirtämällä painopistettä ennaltaehkäisevään työhön ja peruspalveluihin sekä menojen kasvun hillintään.  

Länsi-Pohjan sote- yhteistoiminta-alueelle tulee muodostaa kaikille kunnille yhteinen palvelukokonaisuus, 

joka integroi sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon. Länsi-Pohjan yhteistoiminta-

alue tulee olemaan nykyisen Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alue. Alue on maantieteellisesti yhtenäinen.  

 

3.2.1 Länsi-Pohjan sote- yhteistoiminta-alueen merkitys kuntalaisille 

 

Lähipalvelut on tavoitteena säilyttää hyvin pitkälti entisellään. Länsi-Pohjan sote- yhteistoiminta-alue ei 

tarkoita sitä, että esimerkiksi lääkäripalvelut muuttaisivat tutusta toimipisteestä uuteen osoitteeseen. Pää-

sääntöisesti ei ole tarkoitus keskittää peruspalveluita. Niistä päätetään kuntien yhteistyöllä.  

Länsi-Pohjan sote- yhteistoiminta-alue pystyy paremmin säilyttämään ja kehittämään perusvalikoimaa. 

Asiakkaat hyötyvät resurssien yhdistämisestä ja osaamisen paremmasta hyödyntämisestä.  Potilaan jatko-

hoitoa ja kuntoutusta on helpompi suunnitella, kun ei ole nykyisiä hallintorajaa (sosiaalihuolto, peruster-

veydenhuolto ja erikoissairaanhoito) 
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Yhteistoiminta-alueen muodostaminen merkitsisi asiakasnäkökulmasta myös sitä, että kaikkien alueen kun-

tien asukkaille kriteerit palveluun pääsyyn olisivat samat. Esimerkiksi seulontakäynnit järjestettäisiin kaikille 

samassa iässä. Myös asiakasmaksut ja etuudet olisivat yhtä suuria. Oletettavasti pohjoisen ERVA-sote-

alueella tullaan yhtenäistämään kriteereitä, etuuksia ja maksuja. 

Kuntalaiset voivat käyttää koko yhteistoiminta-alueen palveluja joustavasti asuinpaikasta huolimatta.  Esi-

merkiksi Torniossa töissä käyvä kemiläinen voisi käyttää joustavasti myös sote- palveluja myös Torniossa. 

 

3.3. Länsi-Pohjan sote- yhteistoiminta-alueen SWOT-analyysi 

 

Meri-Lapin kehittämiskeskuksen palvelutiimi arvioi kokouksessaan 5.3.2014 Länsi-Pohjan yhteistoiminta-

alueen (aiemmin sote- alueen) mahdollisuudet, uhat, vahvuudet ja heikkoudet. Palvelutiimi koostuu Länsi-

Pohjan alueen kuuden kunnan johtavista sosiaali- ja terveysalan viranhaltijoista. 

Asiantuntijajohto näki alueen yhteisen sote- organisaation selkeyttävän ja tuovan uusia mahdollisuuksia 

alueen palvelutoimintaan kustannustehokkaasti. Yhteinen organisaatio vähentää päällekkäistä työtä ja 

poistamalla raja-aitoja mahdollistaa asiakkaille aiempaa monipuolisemmat ja tasavertaisemmat palvelut. 

Länsi-Pohja on sopivan kokoinen alue yhteiselle palvelujen järjestämiselle ja tuottamiselle. Myös alueen 

oman vaikutuksen päätöksentekoon johtavat viranhaltijat näkivät tärkeäksi. Paikallistuntemuksen säilyttä-

mistä pidettiin tärkeänä tekijänä palveluiden kehittämisessä ja tuottamisessa. 

 
Mahdollisuudet 

 sopivan kokoinen alue 

 päätöksenteon säilyminen omalla alueella 

 oman sote- alueen ERVA- edustus vrt. yksi 

sote- alue  

 yhteistyön kehittäminen LKS: ja OYS:n välillä 

  tuottaa tasapainoa päätöksentekoon (ei 

yhtä vahvaa kuntaa) 

 yhden kunnan malli olisi selkeä 

 palvelut yhdessä organisaatiossa  nykyi-

set raja-aidat rikkoontuvat 

 asiakkaalle tuleva hyöty 

 palveluvalikkoon tulee mahdollisuuksia 

 poliittisen tason työn ja päätösten valmiste-

lutyön yhdistäminen vapauttaa resursseja 

 saumattoman yhteistyön kehittäminen 

 vastuunjaon kehittäminen 

 yhteiset toimintamallit ja – kulttuurit 

Uhkat 

 väestön määrän väheneminen 

 veronmaksajien määrän väheneminen 

 kuntien taloudellisten mahdollisuuksien 

heikkeneminen 

 huoltosuhteen heikkeneminen 

 kuntien lakisääteisten velvoitteiden lisään-

tyminen; esim. päivystysasetuksen edellyt-

tämät muutokset 

 kuntien eripura alkaa näkyä sote- asioissa 

(erilainen kunnallispoliittinen tahtotila) 

 valtakysymykset 

 poliittinen päätöksenteko voi estää tehok-

kaan työskentelyn 

 osaaminen päätöksenteossa ei riittävää 

 kustannusten nousu: hallinto ja johto ei 

mahd. tehdä kustannusneutraalisti 

 johtaminen etäjohtamiseksi 
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 kustannustehokkuus 

 yhteinen hankintatoimi ja kilpailutus 

 yhtenäiset IT-palvelut 

 alueellinen koulutus-, tutkimus- ja kehittä-

mistoiminta 

 ostopalvelujen määrän hallinta 

 pystytään tarjoamaan osaaminen alueelli-

sesti 

 rekrytoinnissa vahvistutaan 

 erikoisosaaminen koko alueen käyttöön 

 henkilöstön osaamisen varmistaminen  

 henkilöstölle vertaistukea 

 työhyvinvoinnin parantuminen 

 hyvin hoidettu henkilöstöpolitiikka 

 osaajia on alueella 

 eläkeläisten tulotason nousu 

 ikääntyvien määrän lisääntyessä uusien in-

novaatioiden löytyminen  

 ennaltaehkäisevä työ (erityisesti ikääntyvi-

en kohdalla) 

 

 

 

 tasavertaisuuden ja tasalaatuisuuden var-

mistaminen: palvelutarpeiden tunnistami-

sen vaikeus 

 paikallistuntemuksen heikkeneminen 

 kiinteistöjen omistussuhteiden vaikeudet 

 kulkuyhteyksien heikkeneminen 

 tietohallinnon hajanaisuus ja yhtenäistämi-

sen suuret kustannukset 

 huonosti hoidettu henkilöstöpolitiikka 

 miten henkilöstö kokee yhteistyön? 

 miten henkilöstö kokee muutoksen? 

 into sammuu, jos ei päästä eteenpäin uudis-

tuksessa 

 alueen sote- koulutuksen siirtyminen muu-

alle 

 

 

Vahvuudet 

 tiivis yhtenäinen alue 

 maantieteelliset olosuhteet, ollaan ”lähek-

käin” 

 paikallistuntemus 

 tahtotila yhteiseen tekemiseen on olemassa 

 kustannusten kasvun hillitseminen 

 monipuolinen palveluvalikko 

 palvelujen alueellinen käyttö helpompaa 

 hyvä integraatio palveluissa/olemassa yh-

teisen työn rakenteita 

 asiakkaat saavat tasalaatuisia palveluja, yh-

täläiset kriteerit ja maksut 

 ihmisen huomioiminen kokonaisvaltaisem-

min 

 monenlaista osaamista alueella -> vahvistuu 

edelleen 

 osaajien saatavuus ja yhteiskäyttö 

 yhtenäiset tietojärjestelmät kuntatasolla 

 yhteinen tietotuotanto 

Heikkoudet 

 66.000 asukasta liian pieni pohja keskussai-

raalalle? 

 liian kireä aikataulu 

 poliittinen päätöksenteko ei vastaa toimi-

van henkilökunnan tahtoa (poliitikot eivät 

kuuntele eri alojen asiantuntijoita) 

 alueen vetovoimaisuus  

 onko alue riittävän vahva rekrytoinnissa? 

 työvoiman riittävyys, työvoimapula 

 toimintakulttuurien erilaisuus 

 tietojärjestelmien hajanaisuus 

 työttömyys 

 syrjäytyminen 

 mielenterveys- ja päihdeongelmat 
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 prosessien kehittäminen ja johtaminen hel-

pompaa yhdessä organisaatiossa 

 sosiaalityön integraatio  

 päällekkäisyyksien purkaminen 

 prosessien kuvaaminen paremmiksi 

 prosesseille omistajat 

 systemaattisen laatutyön tekeminen 

 hyvin käytänteiden työkalupakki 

 

 

 

 

Kuvio 2: SWOT- analyysi (Palvelutiimi 5.3.2014) 

Uhkakuvina omalle alueelliselle sote- organisaatiolle nähtiin alueen väestön ja taloudellisten resurssien 

heikkeneminen. Monen aiemman, lopullista päätöstä ilman jääneiden selvitysprosessien vaikutus näkyi 

varmaan pelkona siitä, että alueen eripura estää nytkin yhteisen toimintaorganisaation luomisen ja voisi 

siirtyä alan ammattityöhön, missä monet yhteistoimintamuodot ovat jo arkipäivää. Huoli henkilöstöstä oli 

yksi uhkakuva.  

Sote- yhteistoiminta-alueen heikkouksina palvelutiimin jäsenet pitivät liian pientä väestöpohjaa erikoissai-

raanhoidon järjestämiselle. Taustalla vaikuttaa varmaan päivystysasetusehdotus, joka asettaa lisävaatimuk-

sia erikoissairaanhoidon päivystyksen säilymiselle alueella. Aikataulua pidettiin liian kireänä ja poliittisen 

päätöksenteon pelättiin toimivan ilman asiantuntijoiden kuulemista. Sote- ammattilaiset näkivät edessä 

olevan suuren työkentän yhden organisaation muodostamisessa esimerkiksi erilaisten toimintakulttuurien 

yhdistämisessä. Alueen syvälliset ongelmat, kuten työttömyys, syrjäytyminen ja mielenterveys- ja riippu-

vuusongelmat, eivät häviä organisaatiomuutoksella, mutta osaamista ja taloudellisia resursseja uudelleen 

suuntaamalla niihin voidaan vastata yhdessä nykyistä paremmin. 

Sosiaali- ja terveysalalla jo nykyään tietotekniset sovellukset ovat arkipäivää ja ehdoton edellytys työn suo-

rittamiselle. Sosiaali- ja terveysalan johtavat viranhaltijat toivat esille tietojärjestelmien yhtenäistämisen 

tärkeyden uutta organisaatiota luotaessa. Yhteistä työtä haittaavat alueella osin tietoverkkojen heikko toi-

minta, esimerkiksi Tervolassa, sekä käytettävien ohjelmistojen erilaisuus. Myös kuntalaisten omahoito-

palveluiden käyttäminen edellyttää toimivia tietoverkkoja ja sovelluksia. IT-kysymyksiä selvittää omana 

kohteenaan yhteistoiminta-alueen suunnittelussa erillinen työryhmä. 
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4. LÄNSI-POHJAN SOTE-YHTEISTOIMINTA-ALUEEN VÄESTÖN HYVINVOINNIN 

TILA 
 

Väestön hyvinvoinnin tila vaikuttaa ratkaisevasti sosiaali- ja terveyspalvelujen tarpeeseen. Väestön tervey-

dentilaa kuvataan Kelan sairastavuusindeksillä. Sen mukaan sekä Länsi-Pohjassa että koko Lapin alueella 

väestö sairastaa enemmän kuin muualla maassa ja tarvitsee tämän perusteella enemmän sosiaali- ja terve-

yspalveluja. Esityksessä perusteista muodostaa Länsi-Pohjaan oma sote- alue todetaan sairastavuuden vaih-

televan kunnittain ikärakennetta vastaavalla tavalla. Vuonna 2012 alueen kunnista ainoastaan Torniossa 

sairastavuus oli lähellä maan keskiarvoa. Kemiläisten sairastavuus on huomattavan korkeaa verrattuna sekä 

koko Suomeen että Länsi-Pohjan muihin kuntiin. (Kemi-Tornio alueen kehittämiskeskus, 2013) 

 

 

Kuvio 3: Sairastavuusindeksit (Kela 2012) 

Esityksessä perusteista muodostaa Länsi-Pohjaan oma sote- alue toinen sairastavuutta kuvaava indeksi on 

Kelan kansanterveyssairauksien indeksi. Se perustuu Kelan kansansairauksien perusteella myöntämiin 

etuuksiin. Indeksiin vaikuttavat väestön ikä, sairastavuus ja paikkakunnan lääkäritilanne. Länsi-Pohjan sai-

raanhoitopiirin alueella kansantautien vakioimaton summaindeksi oli 129, kun koko maan indeksilukuna 

pidetään 100. Erityisesti verenpainetautia, sepelvaltimotautia sekä sydämen vajaatoimintaa esiintyi alueella 

enemmän kuin maassa keskimäärin. Kansantauti-indeksillä mitattuna Keminmaassa ja Torniossa esiintyi 

vähiten kansantauteja. (Kemi-Tornio alueen kehittämiskeskus, 2013) 
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Kuvio 4: Kansantauti-indeksit. (Kela 2012) 

 

Länsi-Pohjan alueella työttömyys on vaikea ongelma. Lapin Luotsin (Ely-keskus, Lappi, kevät 2014, 

18.3.2014) mukaan Kemi-Tornion alueella työttömyys lisääntyi viime vuonna keskimääräisesti muuta Lappia 

voimakkaammin, sillä lomautusten kasvu kohdistui Lapissa erityisesti Kemi-Tornion alueelle. Kun Lapin työt-

tömyys kasvoi 18,3 prosenttia, oli Meri-Lapin kasvu 22,2 prosenttia. 

Länsi-Pohjan alueella koetaan olevan runsaasti mielenterveys- ja riippuvuusongelmaisia asiakkaita. Ilmiötä 

kuvaa se, että mielenterveyskäyntejä perusterveydenhuollossa alueella oli vuonna 2011 yhteensä 117 käyn-

tiä tuhatta asukasta kohden, kun koko maassa luku oli 96. Vastaavat luvut vuodelta 2012 ovat Länsi-

Pohjassa 211 käyntiä/1000 asukasta ja koko maassa 111. Mielenterveyskäyntien määrä on siten korkeampi 

alueella kuin koko maassa ja kasvu on ollut selvästi voimakkaampaa Länsi-Pohjassa kuin koko maassa. (THL, 

Tilasto- ja indikaattoripankki SOTKAnet 2005-2013) 

Päihdehaittoja ennakoivat tekijät ovat myös Länsi-Pohjassa säännönmukaisesti korkeammat kuin koko 

maassa. Työttömien ja toimeentulotuen saajien suuri määrä sekä suuri alkoholijuomien myynti asukasta 

kohti ovat säännönmukaisesti suurempia Länsi-Pohjan alueella kuin koko maassa. 

Lapin Liiton sote- selvityksessä on ennakoitu, että Länsi-Pohjan kunnissa työttömyys vähenisi hieman kym-

menessä vuodessa. Arvioidut muutokset ovat pieniä, vaikka työnhakijoina olevan aktiivi-ikäisen väestön 

määrän pieneneminen on huomattava. Poismuuttajat ovat ilmeisesti opiskeluiässä olevia nuoria ja työikäi-

sistä pääosin työssä olevia, jotka muuttavat muualle työpaikan vaihdon vuoksi. 
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  Työttömyysaste 

  2012 2023 %-yksikkömuutos 

Kemi 14,5 14,2 -0,27 

Keminmaa 10,4 11,1 0,67 

Simo 11,9 9,7 -2,22 

Tervola 12,7 11,6 -1,06 

Tornio 12 12,5 0,51 

Ylitornio 13,2 13,2 -0,03 

Lappi 13,4 12,9 -0,50 

 

Taulukko 1: Työttömyysaste 2012 ja ennuste 2023 (Lapin Liiton sote- selvitys 2014) 

Pitkäaikaistyöttömien määrä on Länsi-Pohjassa kasvanut voimakkaasti jopa vuodesta 2012. Muutos on 

huomattava ja vaikuttaa voimakkaasti väestön sosiaalihuollon tarpeisiin. 

Kunta 

Pitkäaikais-

työttömät joulu-

kuu 2012 

Pitkäaikais-

työttömät 

joulukuu 

2013 

 Muutos %      

2012-2013 

KEMI  218 339 55,5 

KEMINMAA 62 129 96,8 

SIMO 31 61 108,1 

TERVOLA 26 36 38,5 

TORNIO 224 332 48,2 

YLITORNIO 42 67 59,5 

Länsi-Pohja yht.  603 964 59,9 

 

Taulukko 2: Länsi-Pohjan alueen pitkäaikaistyöttömät joulukuussa 2012 ja 2013 sekä prosentuaalinen  muu-

tos (Lapin ELY-keskus, työllisyyskatsaus joulukuu 2012 ja joulukuu 2013) 

Väestön hyvinvoinnin kokonaistilaa kuvaa myös pienituloisuusaste. Se vaihtelee alueen kunnissa niin, että 

vuonna 2013 Kemissä ja Ylitorniolla ylitettiin Lapin keskiarvo. Muutoksen vuoteen 2023 on ennakoitu jää-

vän melko pieneksi muualla kuin Kemissä. Pienituloisuusaste ylittää tällöinkin Lapin keskiarvon Kemissä ja 

Ylitorniolla. 
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  Pienituloisuusaste 

  2011 2023 %-yksikkömuutos 

Kemi 20,2 22,3 2,13 

Keminmaa 12,5 13,4 0,90 

Simo 14,1 14,4 0,27 

Tervola 17,2 16,2 -1,02 

Tornio 16,3 16,6 0,31 

Ylitornio 19,6 20,2 0,63 

Lappi 17,5 17,7 0,20 

 

Taulukko 3: Pienituloisuus aste 2012 ja ennuste 2023 (Lapin Liiton sote- selvitys 2014) 

Sosiaalitoimen nettomenot kuvaavat väestön sosiaalisen tuen ja avun tarvetta. 2000-luvulla sosiaalitoimen 

menoissa on rakenteellisesti tapahtunut suuri muutos siinä, että valtaosa kunnista on siirtänyt varhaiskas-

vatuksen sivistystoimeen pois sosiaalipalveluista. Taulukon 4 luvuista ei ole poistettu varhaiskasvatuksen 

vaikutusta ja kukin kunta Tervolaa lukuun ottamatta on tehnyt siirron omassa aikataulussaan. Luvut eivät 

siten ole täysin vertailukelpoisia. Kuitenkin niistä näkee sosiaalipalvelujen tarpeen ja kustannusten voimak-

kaan kasvun kymmenessä vuodessa. Länsi-Pohjassa kasvu on kuitenkin jäänyt hieman koko maan arvoa 

alemmaksi, joten kasvu on ollut hallittua. Voimakkain kasvu on ollut Ylitorniolla ja Keminmaalla. 

 

  2000 2011 muutos% 

Kemi 856 1525 78,2 

Keminmaa 765 1595 108,5 

Simo 678 1150 69,6 

Tervola 799 1282 60,5 

Tornio 821 1352 64,7 

Ylitornio 735 1634 122,3 

Länsi-Pohja 810 1450 79,0 

Koko maa 883 1589 80,0 

    Taulukko 4: Sosiaalitoimen nettokustannukset, euroa/asukas 2000-2011 ( THL, 

Tilasto- ja indikaattoripankki SOTKAnet 2005-2013) 

 

Väestön toimeentulomahdollisuuksiin vaikuttaa alueen korkea työttömyys ja sairastavuus. Toimeentulotuki 
on viimesijainen toimeentuloturvan muoto ja sen myöntää kunta. Kehysriihen 2014 tuloksena perustoi-
meentulotuen laskenta sekä maksatus siirtyvät koko maassa Kelan hoidettavaksi vuoden 2017 alusta lähti-
en. Hallituksen arvion mukaan kuntien kustannukset tulevat laskemaan. 

Länsi-Pohjassa toimeentulotukea jaettiin vuonna 2000 yhteensä 7.156.000 euroa ja vuonna 2011 yhteensä 

8.248.000 euroa. Kasvu on 15,3 prosenttia. Tuen tarpeesta ei ole ennustetta, mutta jos kehitys jatkuu sa-

manlaisena kuin menneenä kymmenenä vuotena, tämä merkitsee suurta menoerää yhteistoiminta-alueen 
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kustannuksissa. Oletettavissa on, että mikäli työttömyys, syrjäytyminen ja mielenterveys- ja riippuvuuson-

gelmat jatkavat kasvua, myös toimeentulon tarve kasvaa. 

  2000 2011 

Muutos % 

2000-

2011 

 Kemi 3391 4070 20 

Keminmaa 654 811 24 

Simo 166 60 -63,9 

Tervola 84 128 52,4 

Tornio 2534 2872 13,3 

Ylitornio 327 297 -9,2 

Länsi-Pohja 7156 8248 15,3 

 

Taulukko 5: Toimeentulon määrä 1000 €, 2000 ja 2011 (THL, Tilasto- ja indikaattoripankki SOTKAnet 2005-

2013) 

 

Yhteenveto 

 Länsi-Pohjan väestön sosiaali- ja terveyspalvelujen tarve on kasvava 

 väestö sairastaa koko Lappia ja muuta maata enemmän  

 kansantautien suuri ilmeneminen selittää osan suuresta sairastavuudesta, mutta myös mielenter-

veys- ja riippuvuusongelmat ilmenevät alueella vahvasti 

 Länsi-Pohjassa väestöllä on paljon sosiaalihuollon tarvetta lisääviä ongelmia 

 työttömyys ja voimakas pitkäaikaistyöttömyyden kasvu lisäävät etenkin toimeentulo- ja sosiaalisia 

ongelmia. Pienituloisten määrä vaihtelee kunnittain ollen kokonaisuutena kuitenkin pääsääntöisesti 

pienempi kuin koko Lapissa 

 

 

5. LÄNSI-POHJAN SOTE YHTEISTOIMINTA- ALUEEN PALVELUT 
 

 

5.1 Väestö ikäryhmittäin 

 

Länsi-Pohjan sote- yhteistoiminta-alue on Laesterän (2014) laskelmien mukaan seutuna iältään lähellä 

maan keskitasoa. Simo, Tervola ja Ylitornio ovat jo ikääntyneet. Tornio ja Keminmaa ovat ikääntymässä ja 

Kemin ikääntyminen on vakio.  
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  0 - 6 v 7 - 14 v 15 - 64 v 65 - 74 v 75  -  

  2013 2023 muutos 2013 2023 muutos 2013 2023 muutos 2013 2023 muutos 2013 2023 muutos 

Kemi 1616 1519 -97 1670 1787 117 14010 12311 -1699 2568 3219 651 2320 2797 477 

Keminmaa 705 658 -47 853 840 -13 5071 4475 -596 976 1216 240 710 1042 332 

Simo 229 229 0 340 284 -56 1970 1620 -350 481 552 71 374 510 136 

Tervola 212 214 2 286 240 -46 1859 1522 -337 483 541 58 457 468 11 

Tornio 1908 1968 60 2209 2247 38 14440 13401 -1039 2505 3325 820 1604 2230 626 

Ylitornio 212 188 -24 304 226 -78 2576 1869 -707 638 764 126 728 775 47 

Sote- alue  4882 4776 -106 5662 5624 -38 39926 35198 -4728 7651 9617 1966 6193 7822 1629 

 

Taulukko 6: Länsi-Pohjan sote- yhteistoiminta-alueen väestö ikäryhmittäin 2013 ja ennuste 2023 (Tilasto-

keskus) 

 

 

 

Yhteenveto: 

 

 Ylitorniolla väestön väheneminen on alueella suurinta -14,3 %, Tervolassa -9,4 % ja Simossa – 5,9 %. 

Tornio on ainut kunta, jossa väestömäärä hieman lisääntyy + 2,3 %. Kemissä väestömäärän ennus-

tetaan vähenevän – 2,5 % ja Keminmaassa – 1,2 % 

 Ylitornion, Tervolan ja Simon haasteena tulee olemaan syrjäisempien alueiden asukkaiden palvelu-

jen turvaaminen esimerkkinä kotihoito 

 Kemi on kompakti alue, joten väestömäärän vähäinen laskemisella ei ole juuri merkitystä sosiaali- ja 

terveyspalveluiden järjestämisessä 

 Tornion sosiaali- ja terveyspalvelujen tarpeeseen ei lievällä väestömäärän nousulla ole suurta mer-

kitystä, mutta ikäihmisten määrän kasvu tulee aiheuttamaan palvelujen tarpeen nousua erityisenä 

haasteena kotihoidon järjestäminen syrjäisemmille alueille 

 

5.2 Länsi-Pohjan sote- yhteistoiminta-alueen palvelut ikäryhmittäin 

5.2.1 Lapset ja nuoret 

 

Väestömäärän kehityksen määrittelee syntyvyys yhdessä muuttoliikkeen kanssa. Länsi-Pohjan sairaanhoi-

topiirin alueella syntyvyys on vakiintunut 650 syntymän vuositasolle. Aktiivi-ikäisen väestön määrän vähe-

neminen voi vaikuttaa syntyvyyteen, mutta toisaalta keskussairaala voi tarjota palvelujaan rajan yli Ruotsin 

puolelle. Asia on ollut vireillä useita vuosia, mutta marraskuusta 2013 lähtien EU:n direktiivien mukaan 

palveluita voidaan käyttää EU-maissa yli rajojen.  
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Kuvio 5: Länsi-Pohjan keskussairaalan ja OYS:n synnytykset 1990-2013 (E. Knuuti 2014) 

Äitiysneuvolakäyntejä Länsi-Pohjan perusterveydenhuollon pisteissä oli vuonna 2013 yhteensä 10.407 

käyntiä. Lääkärikäyntejä näistä oli 1625. 

Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan Länsi-Pohjan alueen 0-6-vuotiaiden määrä säilyy lähes ennal-

laan tulevan kymmenvuotiskauden ajan. Vuonna 2013 alueella asui 4882 lasta ja kymmenessä vuodessa 

heidän määränsä on arvioitu vähenevän vain 106. Prosenttiosuutena alueen väestöstä he muodostavat 7,6 

prosenttia ja vähentyminen kymmenessä vuodessa on arvioitu olevan 2,2 prosenttia. 

Lasten määrä pienenee eniten Kemissä (-97 lasta) ja seuraavaksi eniten Keminmaassa (-47 lasta). Ainoa 

merkittävä kasvu lasten määrässä on ennakoitu Tornioon (+60 lasta).   

 

 
 

Kuvio 6: Länsi-Pohjan 0-6 -vuotiaat kunnittain 2012, 2023, 2030 ja 2040 (Tilastokeskus 2014) 
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Lasten ja heidän perheidensä peruspalveluna toimivat kuntien avoterveydenhuollon neuvolapalvelut.  

Länsi-Pohjan alueella lastenneuvolaa on käytetty kuluneen kymmenen vuoden aikana keskimäärin enem-

män kuin koko maassa ja Lapissa. Myös neuvolapalvelujen käyttö on kasvanut täällä huomattavasti enem-

män kuin muualla maassa. Kymmenessä vuodessa Länsi-Pohjassa neuvolapalvelujen käyttö on kasvanut 

24,6 prosenttia, kun koko Lapissa kasvu on ollut 7,8 % ja koko maassa 5,5 %. Tämän perusteella ei voi enna-

koida neuvolapalvelujen käyttötarpeen alenevan alueella.  

 

Vuonna 2013 Länsi-Pohjassa tehtiin 16.099 lastenneuvolakäyntiä, joissa lääkärin vastaanotolla 3221 käyn-

tiä.  Asiakkaina avoterveydenhuollon lääkärivastaanotoilla oli 0-6-vuotiaita yhteensä 4562 lasta (11,1 % 

lääkäreiden asiakkaista). Perusterveydenhuollon lääkärikäyntien peittävyys on tällä ikäryhmällä 93,4 %. 

Kymmenen vuoden päähän ennakoitu käyttö vähenee 99 asiakkaalla koko Länsi-Pohjan alueella. 

 

Erikoissairaanhoidossa LPSHP:ssä pieniä lapsipotilaita oli 1876 lasta. Erikoissairaanhoidon peittävyys oli 

vuonna 2013 38,4 %. Arvioitu erikoissairaanhoidon tarpeen vähennys kymmenessä vuodessa on 41 asiakas-

ta.  

 

 
 

Kuvio 7: Perusterveydenhuollon lastenneuvolakäynnit yhteensä/1000  0-7-vuotiasta (THL, Tilasto- ja indi-

kaattoripankki SOTKAnet 2005-2013)  

 

Pienimpien lasten määrän muutos aiheuttaa vain pieniä muutoksia alueen palvelutarpeeseen. Neuvolapal-

velut toteutetaan nykyisin pääsääntöisesti säädösten minimisuositusten mukaan, jolloin harkinnanvaraa on 

kovin vähän. Neuvolapalvelut tulee säilyttää lähipalveluina, joita toteutetaan hyvinvointikeskuksissa ja -

pisteissä alueen eri kunnissa. Kymmenessä vuodessa suositusarvojen mukaan laskettuna alueella lasten 

määrän vähentymisen perusteella säästyy terveydenhoitajan työpanosta noin kolmannes henkilötyövuotta. 

Pientä äitiys- ja lastenneuvolan resurssin uudelleensuuntaamista tulee tehdä kuntien kesken neuvolapalve-

lujen kohdentamisessa. Nykyisin on kunnissa 18 neuvolapistettä, joissa työskentelee 25 terveydenhoitajaa. 

Heidän lisäkseen neuvoloissa työskentelee 7 terveydenhoitajaa, jotka hoitavat myös alueen koulutervey-

denhuoltoa. Henkilöstömäärät on poimittu kuntien www-sivuilta helmikuussa 2014. 

 

Länsi-Pohjan sote- yhteistoiminta-alue mahdollistaa alueen asukkaille neuvolapalvelujen käytön kuntara-

joista riippumatta. Lisäksi osaaminen voidaan paremmin turvata, kun erityisosaamista vaativat tehtävät 

voidaan hoitaa keskitetysti hajauttaen osaajia koko alueelle joko konkreettisesti asiakaspalveluun tai esim. 
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sähköiseen konsultaatioon.  Yhteinen alue mahdollistaa myös osaamisen käytön yli organisaatiorajojen, 

esimerkiksi erikoissairaanhoidon lääkäriresurssin käytön äitiys- ja lastenneuvolatyössä. 

 

7-14-vuotiaat 

Nuorten 7 - 14-vuotiaiden osuus alueen väestöstä on vuonna 2013 yhteensä 8,8 % ja kymmenessä vuodes-

sa heidän määränsä on arvioitu vähenevän 38 hengellä, jolloin prosentuaalinen osuus vähenevästä väestös-

tä nousee 8,9 prosenttiin.  Suurin ennakoitu muutos nuorten määrässä on Kemissä +117 nuorta. Torniossa 

määrä lisääntyy 38 ja muissa kunnissa vähenee, eniten Ylitorniolla -78 nuorta. 

 

 

Kuvio 8: Länsi-Pohjan 7-14 -vuotiaat kunnittain 2012, 2023, 2030 ja 2040 (Tilastokeskus 2014) 

 

Tämän ikäluokan kaikki tavoittava sote- palvelu on kouluterveydenhuolto, jossa koko alueen kyseisten ikä-

luokkien määrän vähennys merkitsee vain 20 % vuosityöpanoksen vähenemistä kouluterveydenhoitajan 

työssä. Kuntakohtaiset muutoserot edellyttävät jonkin verran resurssien uudelleenkohdennusta. 

7-14-vuotiaiden perusterveydenhuollon lääkärivastaanottojen käyttö oli 3 939 asiakasta ja näiden palvelu-

jen peittävyys oli 69,9 % ikäluokasta. Perusterveydenhuollon palvelujen tarpeen on arvioitu pysyvän lähes 

ennallaan seuraavat kymmenen vuotta arvioituna ikäluokan koon perusteella. 

Alueella toimii 21 koulu- ja 8 opiskelijaterveydenhoitajaa, joista osa työskentelee myös muussa neuvola-

työssä. Tiedot on kerätty kuntien www-sivuilta. Vuonna 2013 Länsi-Pohjassa tehtiin yhteensä 22340 koulu-

terveydenhuollon käyntiä, joista 2706 käyntiä lääkärin vastaanotolla. 

Vuonna 2013 erikoissairaanhoidon palveluja käytti 1 446 7-14-vuotiaista. Palvelujen peittävyys oli 25,5 % 

ikäryhmästä. Palvelutarpeen on arvioitu pysyvän ennallaan seuraavien kymmenen vuoden ajan ikäluokan 

pysyessä samankokoisena kuin vuonna 2013. 
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Lasten hyvinvoinnin turvaaminen edellyttää perheiden ennaltaehkäisevää tukea, johon panostaminen vä-

hentää lastensuojelullisten tukitoimien tarvetta tulevaisuudessa. Lasten osalta tukitoimissa korostetaan 

avohuollollisten tukitoimien osuutta kodin ulkopuolisten sijoitusten sijasta. Molemmille tukimuodoille on 

tarvetta tulevaisuudessa. Lapin liiton sote- selvityksen ennakoinnin perusteella avohuollollisten tukitoimien 

tarve kasvaa kaikissa muissa kunnissa paitsi Torniossa, mutta kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuor-

ten osuuden on arvioitu pienenevän alueella paitsi Ylitorniolla ja Keminmaassa. Keminmaan ennustelukuja 

vääristää kunnassa tapahtunut voimakas lastensuojelullisten toimenpiteiden kasvu 2000-luvulla. Tällöin 

kunta saavutti vain alueen muiden kuntien tason. Tältä pohjalta arvioitu kasvu on ennusteessa liian suuri. 

Tervolan kunnan osalta ennakoidaan avohoidollisten tukitoimien tarpeen kasvavan vain vähän. Pienten 

kuntien osalta tilastotietojen käsittelyä vaikeuttaa pieni asiakasmäärä, jota ei raportoida asiakkaiden tun-

nistamattomuuden suojelemiseksi.  

 

 

 

Kuvio 9: Lastensuojelun avohuollollisten tukitoimien ja kodin ulkopuolelle sijoitettujen 0-17-vuotiaiden %-

osuus vastaavanikäisestä väestöstä (Lapin liiton sote- selvitys 2014) 

Lastensuojelun sijoitusten kustannusten on kuitenkin arvioitu kasvavan voimakkaasti seuraavan kymmenen 

vuoden kuluessa. Muutoksen on arvioitu Lapissa olevan yli 100 prosenttia ja suunta on arvioitu samaksi 

myös Länsi-Pohjassa.  

Länsi-Pohjassa on syytä varautua lastensuojelullisten toimenpiteiden kustannusten kasvuun lasten ja per-

heiden hyvinvoinnin heiketessä. Avun lisääntyvää tarvetta kuvaa myös viime vuosien lasten ja nuorten kas-

vanut määrä LPSHP:n psykiatrian asiakkaista. Viime vuonna psykiatrista hoitoa sai yhteensä 684 lasta ja 

nuorta. Heitä oli 93 asiakasta enemmän kuin vuonna 2011.  
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  2011 2012 2013 

Muutos 

asiakkaita 

Muutos% 

2011-13   

<= 6 v 65 36 30 -35 -53,8 

7-12 v 151 160 171 20 13,2 

13-23 v 440 445 513 73 16,6 

24-65 v 1454 1480 1446 -8 -0,6 

66-75 v 123 117 116 -7 -5,7 

76- 62 67 53 -9 -14,5 

Yht. 2295 2 305 2 329 34 1,5 

 

Taulukko 9: LPSHP: psykiatrian asiakkaat vuosina 2011 – 2013 (LPSHP/Exreport 24.3.2014) 

Taloudellisissa vaikeuksissa olevien avuksi kunnat myöntävät toimeentulotukea. Toimeentulotukea saavien 

lapsiperheiden osuuden suhteessa kaikkiin lapsiperheisiin on ennakoitu Länsi-Pohjassa pysyvän melko en-

nallaan vuoteen 2023 saakka. Kemissä osuus on ollut korkein (15 %) ja osuuteen on ennakoitu kolmen pro-

sentin lisäys. Torniossa osuus on hieman alle Lapin keskiarvon ja siihen on ennakoitu prosentin lisäys. Kemiä 

lukuun ottamatta vuonna 2012 alueen kunnat sijoittuvat alle Lapin keskiarvon ja Ylitornio juuri keskiarvoon. 

Simoon on arvioitu yhden prosentin vähennys toimeentulotukea saavien perheiden osuudessa vuonna 

2023 ja muissa kunnissa tilanteen on ennakoitu säilyvän ennallaan vuoteen 2012 verrattuna.  

  2012 2023 muutos 

 Kemi 15 18 3 

Keminmaa 10 10 0 

Simo 7 6 -1 

Tervola 5 5 0 

Tornio 10 11 1 

Ylitornio 11 11 0 

Lappi 11 11 0 

 

Taulukko 10: Toimeentulotukea saaneiden lapsiperheiden %-osuus kaikista lapsiperheistä (Lapin Liiton soi-

te-selvitys 2014) 

Lastensuojelun ja sosiaalityön tehtävissä alueellisella toiminnalla voidaan yhdessä toteuttaa ja kehittää 

palveluja myös kustannustehokkaasti.  

 

Yhteenveto 

 Länsi-Pohjassa lasten (0-14-vuotiaiden) määrässä on ennakoitu tapahtuvan vain pieniä muutoksia seu-

raavan kymmenen vuoden aikana; kuitenkin elinkeinoelämän muutokset voivat vaikuttaa merkittävästi 

alueen lapsiperheiden määrään ja sitä kautta palveluiden tarpeeseen 

 neuvolapalvelujen maan keskiarvoa suurempi käyttö voi kertoa toisaalta hyvin asiakkaita palvelevasta 

neuvolaverkostosta tai toisaalta lapsiperheiden tuen tarpeesta 
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 alle 15-vuotiaiden määrän muutokset vähentävät erittäin vähän palvelutarvetta, mutta lasten sijoittu-

minen alueen eri osiin saattaa edellyttää lähipalveluresurssien uudelleen suuntaamista toimipisteiden 

kesken 

 lasten ja heidän perheidensä ongelmien lisääntyminen näkyy sosiaali- ja mielenterveyspalvelujen käy-

tön kasvuna alueella jo nyt ja myös tulevaisuudessa 

5.2.3 Aktiivi-ikäiset  

 

Aktiivi-ikäisten ryhmä koostuu 15-64 -vuotiaista. Ryhmä on tarkastelun suurin ikäryhmittymä, jossa ikähai-

tari vaihtelee 40 vuotta. Kymmenen vuoden tarkastelun aikana noin 40.999 hengen ryhmän on arvioitu 

pienenevän runsaalla 4.700 hengellä, mikä merkitsee 11,8 prosentin vähenemistä. Tämä muutos vaikuttaa 

palvelutarpeeseen merkittävästi. Syiksi tämän väestönosan pienenemiseen on nimetty opiskelu- ja työikäis-

ten poismuutto alueelta sekä suurten ikäluokkien siirtyminen eläkeläisten ryhmään. 

 

Kuvio 10: Länsi-Pohjan 15-64 -vuotiaat kunnittain 2012, 2023, 2030 ja 2040 (Tilastokeskus 2014 

 

Aktiivi-ikäisen väestön vähentymisen on arvioitu kohdistuvan Länsi-Pohjassa eniten Kemiin (-1699 henkeä/-

12,1 %). Henkilömääräisesti Torniossa on seuraavaksi suurin menetys (-1039 henkeä/-7,2 %). Suhteellisesti 

suurimmat muutokset koskettavat kuitenkin alueen pienempiä kuntia. Suurin prosentuaalinen muutos en-

nakoiduissa aktiivi-ikäisten väestömäärissä on Ylitorniolla -27,4 %, Tervolassa -18,1 % ja Simossa 17,8 %.  

Kun tarkastellaan alueen väestömuutosta jakaen aktiivi-ikäiset nuoriin (15-25 -vuotiaat) ja työikäisiin 26-64 

-vuotiaat) ilmenee, että nuorten osuus vähenemästä on 19 prosenttia ja yli 26-vuotiaiden 81 prosenttia. 

Nuorten suhteelliset osuudet vähenevät eniten Ylitorniolla (-39,3 %), Tervolassa (-28,7 %) ja Keminmaalla (-

14,2 %). Työikäisen väestön (26-64 -vuotiaat) määrän supistuminen noudattaa lähes samaa kaavaa eli vä-

hentymä on suurin Ylitorniolla (-24,6 %), sitten Simossa (-19,4 %) ja kolmanneksi nousee Tervola (-15,5 %). 

Yhteenvetona aktiivi-ikäisten väestömuutoksen ennusteesta voi todeta, että kaupungit ja Keminmaan kun-

ta selviävät muutoksesta parhaiten, vaikka vähennykset vaikuttavat monella tapaa niidenkin tulevaisuu-
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teen. Pienemmistä kunnista Ylitornion aktiivi-ikäisten määrä vähenee selkeästi eniten ja Tervolassa ja Si-

mossa muutos on myös voimakasta. Huolestuttavaa kehityksessä on se, että nuorten osuudet vähenevät 

voimakkaasti pienemmissä kunnissa Simoa lukuun ottamatta. 

Nuorten osalta olennaiset tekijät Länsi-Pohjan alueella pysymisessä ovat opiskelun ja työnsaannin mahdol-

lisuudet. Siksi opiskelupaikkojen säilyminen sekä toisella asteella että ammattikorkeakoulussa on erittäin 

tärkeää nuorten elinmahdollisuuksien turvaamisessa alueella.  Opiskelun mahdollistaminen merkitsee nuo-

rille syrjäytymisvaaran vähenemistä ja mahdollisuutta itsenäiseen elämään. Alueen kannalta eri alojen kou-

lutetun henkilöstön rekrytointi onnistuu myös helpommin alueen omasta koulutuksesta valmistuneiden 

osalta kuin kilpailuna esimerkiksi Etelä-Suomen kanssa.  

Opiskelijat saavat lakisääteisiä opiskelijaterveydenhuollon palveluja, jotka järjestää oppilaitoksen sijainti-

kunta. Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä tällä palvelulla on merkittävä rooli. Alueen kunnista Kemillä 

ja Torniolla on kummallakin neljä kokoaikaista opiskelijaterveydenhoitajaa. Näiden palvelujen tarve vähe-

nee, jos oppilaitosten aloituspaikkoja vähennetään. Ammattikorkeakoulusta aloituspaikkoja on jo leikattu 

Kemissä ja Torniossa ja toisen asteen paikkoja tullaan leikkaamaan lähivuosina Länsi-Pohjan alueella runsas 

350. Vähennykset vaikuttavat vähentävästi opiskelijaterveydenhuollon palveluihin. Vuonna 2013 opiskelija-

terveydenhuollon käyntejä toteutui yhteensä 11335 käyntiä, joista lääkärin vastaanotolla 1069. 

Nuorten mielenterveyspalvelujen tarve on kasvanut voimakkaasti.  Erikoissairaanhoidon psykiatrian asiak-

kaista 13-23-vuotiaiden palvelujen käyttö on kasvanut vuodesta 2011 lähes 17 %. Nuorten mielenterveys-

palvelujen tarpeen kasvu on otettava huomioon mielenterveyspalveluja integroitaessa alueella. 

Nuorisotyöttömyys on Länsi-Pohjan alueella vaikea ongelma erityisesti Kemissä, Torniossa ja Keminmaalla.  

Alle 20-vuotiaiden työttömien määrä on kasvanut eniten Kemissä, Simossa ja Ylitorniolla. Alle 25-vuotiaiden 

työttömien osuudet ovat kasvaneet eniten Kemissä, Torniossa ja Keminmaalla. Suhteellinen muutos on 

ollut suurin Ylitorniolla ja Simossa. Nuorten työttömien osuus kaikista työttömistä ja ko. ikäluokan työvoi-

masta on Lapin korkein. Alueen nuorista työttömistä yli kolme neljäsosa on suorittanut vähintään toisen 

asteen ammatillisen koulutuksen.  

   12/2012  12/2013      12/2012  12/2013     

Kunta 
Alle 20 -

vuotiaat 

Alle 20 -

vuotiaat Muutos 

Muutos 

% 

Alle 25-

vuotiaat 

Alle 25-

vuotiaat Muutos Muutos% 

KEMI  54 63 9 16,7 272 341 69 25,4 

KEMINMAA 24 24 0 0,0 76 102 26 34,2 

SIMO 0 6 6 100,0  15 21 6 40,0 

TERVOLA 5 6 1 20,0 21 21 0 0,0 

TORNIO 68 68 0 0,0 285 314 29 10,2 

YLITORNIO 0 5 5 100,0  18 32 14 77,8 

Länsi-Pohja yht.  151 172 21 13,9 687 831 144 21,0 

 

Taulukko 11: Nuorten työttömyys joulukuussa 2012 ja 2013 (Lapin ELY-keskus, Työllisyyskatsaukset joulu-

kuu 2012 ja joulukuu 2013) 
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Nuorten työttömien ja muuten syrjäytymisuhan alaisten nuorten tilannetta on kunnissa pyritty ratkaise-

maan monin eri tavoin. Sosiaali- ja terveyspalvelujen tarjoaman tuen ja hoidon lisäksi kuntien muussa toi-

minnassa autetaan ja tuetaan nuoria esimerkiksi etsivän nuorisotyön, koulujen ja oppilaitosten opiskelija-

huollon, erilaisten kehittämishankkeiden yms. avulla sekä pääsemään että pysymään koulutuksen tai työn 

parissa. TE -keskusten nuorisotakuu-järjestelmä tähtää samoihin päämääriin. Hyvin toimiva lasten ja nuor-

ten tuki ja hoito merkitsee erittäin paljon sekä yksilöiden, heidän perheidensä että yhteiskunnan tulevai-

suuden kannalta. Ennalta ehkäisevällä työllä saadaan aikaan myönteisten inhimillisten seurausten lisäksi 

myös suuria taloudellisia säästöjä. 

Kemi-Tornion työttömissä on 25-49 -vuotiaita enemmän ja vastaavasti yli 50-vuotiaita vähemmän kuin La-

pissa keskimäärin. Pitkäaikaistyöttömien osuus alueen kaikista työttömistä oli huomattavasti alempi kuin 

Lapissa keskimäärin, vaikka pitkäaikaistyöttömyys lisääntyi alueella viime vuonna yli 30 %. (Lapin työllisyys-

katsaus helmikuu 2014, Lapin ELY-keskus) Työttömyys- ja syrjäytymisongelmien kasvu lisää kuntien sosiaali- 

ja terveyspalveluiden tarvetta. Toisaalta aktiiviväestön määrän väheneminen mahdollistaa osaltaan resurs-

sien uudelleen suuntaamista palvelujen kesken. 

Työssäkäyvän väestön tavoittaa kattavimmin sosiaali- ja terveysalan palveluista työterveyshuolto. Länsi-

Pohjassa tarjolla on kunnallista työterveyshuoltoa kaikissa kunnissa sekä lisäksi yksityistä työterveyshuollon 

palvelua lähinnä kaupungeissa. Vuonna 2011 julkisen työterveyshuollon asiakkaita oli yhteensä 10089 käyn-

tiä ja vuonna 2013 käyntien määrä oli 20646 käyntiä, joista lääkärin vastaanotolla käyntejä oli 11432 (vuon-

na 2011 lääkärinvastaanottokäyntejä 12697).  Luvuista puuttuvat yksityisen työterveydenhuollon käynnit. 

Työikäisen väestön määrän vähetessä työterveyshuollon asiakasmäärät tulevat laskemaan.  

 2011 

Lääkärikäynnit 12697 

hoitajakäynnit 9301 

fysioterapeuttikäynnit 986 

muut käynnit 1796 

työpaikkakäynnit 824 

tth asiakkaat yht.  10089 

 

Taulukko 12: Länsi-Pohjan työterveyshuolto 2011( LPSHP:n alueen julkisen työterveyshuollon kartoitus ja 

kehittämissuunnitelma 2013) 

 

Aktiivi-ikäinen väestö käyttää paljon kuntien sairaanhoidon ja erikoissairaanhoidon palveluja. Vuonna 2013 

perusterveydenhuollon lääkärikäyntejä oli 22417 käyntiä, jolloin lääkäripalvelujen peittävyys on 56,15 %. 

Kyseinen ikäryhmä käyttää lääkäreiden vastaanottopalveluista runsaasti yli puolet. Väestömäärän vähene-

miseen perustuen lääkärikäyntien määrän on ennakoitu supistuvan vuonna 2023 19762 käyntiin. Asiakas-

määrä pienenee 2655 henkilöllä. Tämä on merkittävä muutos vastaanottotoiminnassa tämän ikäryhmän 

osalta. 

Erikoissairaanhoidon käytön osalta aktiivi-ikäisten ryhmän supistuminen merkitsee asiakasmäärien vähen-

tymistä 14557:stä 12833:en vuosina 2013-2023. Erikoissairaanhoidon palvelujen peittävyys aktiivi-ikäisten 

osalta vuonna 2013 on 36,5 prosenttia. Erikoissairaanhoidon potilaista kuuluu nykyään runsaasti yli kol-

mannes tähän ikäryhmään. Ennakoitu ikäryhmän pieneneminen merkitsee 1724 asiakkaan vähennystä eri-
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koissairaanhoidossa. Vähennys kohdistunee melko tasaisesti kaikkiin erikoissairaanhoidon osa-alueisiin, 

mutta vähentää merkittävästi palvelutarvetta 15-64-vuotiaiden osalta. 

Yhteenveto 

 aktiivi-ikäisen väestön määrän on ennakoitu vähenevän alueella kymmenessä vuodessa yli 4700 henkeä 

ja heistä peräti 19 % on alle 26-vuotiaita 

 huolestuttavaa on nuoremman väestön väheneminen erityisesti alueen pienemmissä kunnissa 

 väestön väheneminen vähentää palvelutarvetta koulu- ja työterveydenhuollossa 

 opiskelupaikkojen väheneminen vähentää opiskelijaterveydenhuollon palvelutarvetta 

 aktiivi-ikäinen väestö on suuri sekä perusterveydenhuollon että erikoissairaanhoidon palvelujen käyttä-

jä ja resurssia tulee näin säästymään muiden ikäryhmien palveluihin 

 nuorten syrjäytyminen, mielenterveys- ja riippuvuusongelmat sekä koko ikäryhmän korkea työttömyys 

edellyttävät resurssien kohdistamista nuorten hyvinvoinnin edistämiseen 

5.2.3 Ikäihmiset 

 

Länsi-Pohjan sote- yhteistoiminta-alueen ikäihmisten määrä tulee tilastokeskuksen väestöennusteiden mu-

kaan kasvamaan melko runsaasti jo seuraavan 10 seuraavan vuoden aikana (2013 – 2023).  65 – 74 -

vuotiaiden määrä kasvaa 1966 henkilöä ja yli 75 -vuotiaiden määrä kasvaa 1629 henkilöä, yhteensä kasvua 

3 595 henkilöä.  Länsi-Pohjan sote- yhteistoiminta-alueella on vuonna 2023 yhteensä 17 439 yli 65 -

vuotiasta henkilöä eli keskisuuren kaupungin kokoinen väestömäärä.  Länsi-Pohjan sote- yhteistoiminta-

alueen 65 – 74 vuotta täyttäneiden määrän lisääntyminen kääntyy laskuun vuonna 2030, mutta yli 75 -

vuotiaiden määrä jatkaa kasvuaan vielä vuonna 2040. Yli 65 -vuotiaiden kokonaismäärä väestöennusteiden 

mukaan tulee lisääntymään vuoteen 2030 mennessä 18 582 henkilöön ja se lähtee laskemaan vuoteen 

2040 mennessä 963 henkilöllä ollen tällöin 17 619 henkilöä. Ikäihmisten sosiaali- ja terveyspalvelujen tarve 

ja käyttö tulevat kasvamaan vanhusmäärän kasvun suhteessa. 

  

Kuvio 11 : Länsi-Pohjan 65-74 -vuotiaat ja yli 75 -vuotiaat kunnittain 2012, 2023, 2030 ja 2040 (Tilastokes-

kus 2014) 
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Länsi-Pohjan yhteistoiminta–alueella vuoden 2013 tilanteessa Simo, Tervola ja Ylitornio ovat jo ikääntyneet. 

Keminmaassa ja Torniossa ikääntyminen on alueella voimakkainta. Kemin ikääntyminen on vakio. 

Ikäihmiset eivät ole yhtenäinen ryhmä. Joukossa on hyvin eri-ikäisiä henkilöitä, joista osa on varsin terveitä 

ja hyväkuntoisia.  STM:n laatusuosituksen (2013) mukaan joka neljäs 75 vuotta täyttäneistä käyttää sään-

nöllisiä palveluja. Ikääntyneiden toimintakykyisyyden oletetaan kuitenkin paranevan, muttei kuitenkaan 

vanhimmissa ikäryhmissä. Suurin palvelunkäyttö kohdentuu viimeisiin elinvuosiin iästä riippumatta. Palve-

lukokonaisuuden kehittämisen näkökulmasta on huomioitavaa myös se, että suurempi osa iäkkäistä ihmi-

sistä ei käytä säännöllisesti palveluja. Tämän ryhmän osalta tulisi panostaa ennaltaehkäisevään työhön ter-

veyden ja toimintakyvyn ylläpitämiseksi esim. tarjoamalla toimintakykyä ylläpitäviä palveluja.  Ikäihmiset 

tulee myös nähdä voimavarana esimerkiksi omaishoitajina. Omaishoitoa tulee tukea ja kehittää yhtenä 

tärkeänä hoitomuotona ikäihmisten palvelukokonaisuudessa. Valtakunnallisen tavoitteen mukaan omais-

hoidon tuen piirissä tulisi olla 6 – 7 % yli 75 – vuotta täyttäneistä. 

Länsi-Pohjan sote- yhteistoiminta-alueen erikoissairaanhoidon peittävyys vuonna 2013 oli 65 – 75 -

vuotiaiden osalta 51,3 % ja yli 75 -vuotiaiden osalta 69,4 %.  Laskennallisen ennusteen mukaan erikoissai-

raanhoidon käyttö lisääntyy vuoteen 2023 ikäryhmässä 65 – 75 vuotta 1009 potilasta ja ikäryhmässä yli 75 – 

vuotta 1130 potilasta eli yhteensä 2139 potilasta lisää verrattuna vuoden 2013 tilanteeseen. 

 Perusterveydenhuollon lääkärin vastaanoton peittävyys 65 – 75 -vuotiaiden osalta vuonna 2013 oli 66,6 % 

ja yli 75 -vuotiaiden osalta 82,7 %. Laskennallisen ennusteen mukaan nämä perusterveydenhuollon lääkäri-

käyntien käyttö vuoteen 2023 lisääntyy ikäryhmässä 65 – 75 - vuotiaat 1309 potilasta ja ikäryhmässä yli 75 

– vuotiaat 1347 potilasta eli yhteensä 2656 potilasta lisää verrattuna vuoden 2013 tilanteeseen. 

Länsi-Pohjan sote- yhteistoiminta- alueen väestön ikärakenteen muuttuminen tuo uusia haasteita ja vaati-

muksia ikäihmisten sosiaali- ja terveyspalveluille sekä asumismuodoille. Ikäihmisten palvelujen tarvetta 

tulee tarkastella Länsi-Pohjan sote- yhteistoiminta-alueella kokonaisuutena tarjoamalla erilaisia vaihtoehto-

ja. STM:n johtaja Päivi Voutilainen painotti 14.3.2014 Oulussa sosiaali- ja terveydenhuollon uusi palvelura-

kenne – ministerin aluekierroksella pitämässään puheenvuorossa sitä, että valtakunnallisten tavoitteiden 

osalta on kuitenkin aina katsottava ikäihmisten palvelujen tarjonnassa kokonaisuutta ja laadittava vanhus-

palvelulain 5 §:n mukainen suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi. Suunnitelma on laadittava kun-

nan toimenpiteistä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumi-

sen tukemiseksi sekä iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen ja omaishoidon järjestämiseksi ja kehit-

tämiseksi. Suunnittelussa on painotettava kotona asumista ja kuntoutumista edistäviä toimenpiteitä. Länsi-

Pohjan sote- yhteistoiminta-alueen kunnat ovat laatineet omat suunnitelmansa. Uudella yhteistoiminta- 

alueella tulee laatia oma yhteinen suunnitelma, jossa koko aluetta tarkastellaan kokonaisuutena. 

Muistihäiriö- ja dementiapotilaat tulevat olemaan lähivuosikymmeninä suuri haaste sosiaali- ja terveyspal-

veluille. Väestön ikärakenteen vanhenemisen myötä dementiapotilaiden määrä ja samalla hoitokustannuk-

set kasvavat. Vaikka muistisairauksien osuus väestöstä ei kasva, iäkkäimpien määrän kasvu kasvattaa myös 

muistisairauksia sairastavien määrää ja siten palvelun tarvetta. Varhainen sairauden tunnistaminen ja hoi-

tokäytäntöjen kehittäminen ovat ratkaisevan tärkeitä kustannusten kannalta.  

Keskivaikean ja vaikean dementian esiintyvyys Suomessa on 30 - 65-vuotiailla noin 0,26 %, 65–74-vuotiailla 

noin 4,2 %, 75–84-vuotiailla 10,7 % ja 85 vuotta täyttäneillä noin 35 %. Epidemiologiset tutkimukset viittaa-

vat siihen, että dementian ilmaantuvuus ja esiintyvyys ovat pysyneet lähes samoina viime vuosikymmeninä. 
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Länsi-Pohjan yhteistoiminta–alueella keskivaikeaa ja vaikeaa dementiaa sairastavien määrä tulee näiden 

ennusteiden mukaan laskettuna lisääntymään seuraavan kymmenen vuoden aikana 333 potilaalla siten, 

että vuonna 2023 alueella on n. 1901 potilasta. Näistä suurin osa löytyy ikäryhmistä 75 – 84- vuotiaat (632) 

ja ikäryhmästä yli 85 – vuotiaat (799). (Taulukko 13) 

 Arvio esiinty-

vyydestä 30 - 64 V (0,26%) 65 - 74 V (4,2%) 75 - 84 V (10,7%) YLI 85 V (35%) 

  2013 2023 2013 2023 2013 2023 2013 2023 

Kemi 26 23 108 135 182 214 217 279 

Keminmaa 10 9 41 51 55 83 68 92 

Simo 4 3 20 23 32 39 28 50 

Tervola 4 3 20 23 37 40 48 60 

Tornio 26 24 105 140 134 201 177 225 

Ylitornio 5 4 27 32 56 55 72 93 

Yhteistoiminta-

alue 141 66 321 404 496 632 610 799 

         

Taulukko 13: Arvio keskivaikean ja vaikean dementian esiintyvyydestä Länsi-Pohjan sote- yhteistoiminta-

alueella 

 

STM:n (2013) laatusuosituksen hyvänhoidon turvaamiseksi ja palvelun parantamiseksi mukaan valtakunnal-

lisena tavoitteena on, että yli 75 – vuotiaista 91 – 92 % asuu kotona. Tämä tarkoittaa sitä, että Länsi-Pohjan 

sote- alueella vuonna 2013 kotona asuu n. 5 667 henkilöä ja kymmenen vuoden päästä vuonna 2023 koto-

na asuvien yli 75 -vuotiaiden määrä lisääntyy 7 157 henkilöön. Kotona asuvien yli 75 -vuotiaiden määrän 

lisääntyminen jatkuu tilastojen mukaan vielä vuonna 2040. 

Länsi-Pohjan yhteistoiminta -

alue 2013 2023 2030 2040 

yli 75 v määrä 6 193 7 822 10 422 11 501 

91 - 92 % 5636 - 5698 7118 - 7196 9484 - 9588 10466 - 10581 

 

Taulukko 14: Länsi-Pohjan sote- yhteistoiminta-alueella kotona asuvat yli 75- vuotiaat valtakunnallisen ta-

voitteen mukaan (Tilastokeskus, STM) 

 

Länsi-Pohjan yhteistoiminta -

alue 2013 2023 2030 2040 

yli 75 v määrä 6 193 7 822 10 422 11 501 

6 - 7 % 372 - 434 469 - 548    625 - 730 690 - 805 

 

Taulukko 15: Länsi-Pohjan sote- yhteistoiminta-alueella omaishoidon tuen piirissä olevat yli 75 -vuotiaat 

valtakunnallisen tavoitteen mukaan (Tilastokeskus, STM) 
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Länsi-Pohjan sote- yhteistoiminta- alueella ikäihmisten hoito- ja huolenpitotyössä yhtenä tärkeänä tavoit-

teena on ollut jo vuosia painopisteen siirtäminen kotihoitoon. STM:n laatusuosituksen (2013) mukaan 

säännöllisen kotihoidon osalta valtakunnallisena tavoitteena on 13 -14 % yli 75 vuotiaista. Säännöllisen 

kotihoidon asiakkaita Länsi-Pohjan sote- yhteistoiminta-alueella oli poikkileikkauspäivänä 31.12.2013 yh-

teensä 996 ja näistä yli 75- vuotta täyttäneiden asiakkaiden osuus oli 79 % eli yhteensä 785 asiakasta. 

Vuonna 2013 yli 75 -vuotiaiden säännöllisen kotihoidon asiakkaiden määrä oli 12,7 % tästä ikäryhmästä, 

mikä vastaa lähes valtakunnallista tavoitetta.  Alle 75 -vuotiaiden osuus säännöllisen kotihoidon asiakkaista 

oli 21 % eli 211 asiakasta.  

Vuonna 2023 yli 75 -vuotiaiden osalta säännöllisen kotihoidon asiakasmäärät lisääntyvät verrattuna 

31.12.2013 poikkileikkauspäivään valtakunnalliseen tavoitteeseen 232 – 310 asiakkaalla. Tähän lisättynä 

alle 75 -vuotiaiden osuus arvioituna 31.12.2013 poikkileikkauspäivän 21 %:n osuudella kotihoidon säännöl-

listen asiakkaiden määrä kasvaisi arviolta 281 – 375 asiakkaalla. Tämä lisäys vastaa suuruudeltaan noin Ke-

min 31.12.2013 poikkileikkauspäivän kokoista säännöllisen kotihoidon asiakasmäärää. 

 

Länsi-Pohjan yhteistoiminta -

alue 2013 2023 2030 2040 

yli 75 v määrä 6193 7822 10 422 11 501 

13 - 14 % 805 - 867 1017 - 1095 1355 - 1459 1495 - 1610 

 

Taulukko 16: Länsi-Pohjan sote- yhteistoiminta-alueella säännöllisen kotihoidon yli 75 -vuotiaat asiakkaat 

valtakunnallisen tavoitteen mukaan (Tilastokeskus, STM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taulukko 17: Länsi-Pohjan sote- yhteistoiminta- alueen säännöllisen kotihoidon asiakkaat poikkileikkauspäi-

vänä 31.12.2013 (Kuntien antamat tiedot) 

Länsi-Pohjan sote- yhteistoiminta-alueella oli vuonna 2013 omia tehostetun palveluasumisen paikkoja yh-

teensä 344 ja ostopalvelupaikkoja 179 eli yhteensä 523 tehostetun palveluasumisen paikkaa.  Kuntien omi-

en tehostetun palveluasumisen paikat peittävyys vuonna 2013 yli 75 -vuotiaiden osalta oli 5,5 %, mikä jää 

hieman alle valtakunnallisen tavoitteen 6 – 7 %. Kuntien tehostetun palveluasumisen omien ja ostopalvelu-

 

  

Säännöllisen kotihoidon 

asiakkaat 

Alle 

75 -vuotiaat 

Yli  

75-vuotiaat 

     

Kemi 365 76 289 

Keminmaa 82 12 70 

Simo 42 13 29 

Tervola 61 16 45 

Tornio 289 73 216 

Ylitornio 157 21 136 

Yhteensä                                      996 

 

211 785 
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paikkojen yhteen laskettu määrä vuonna 2013 on 523 paikkaa ja peittävyys 8,4 % yli 75 -vuotiaiden osalta.  

Tätä lukua 523 verrattaessa valtakunnalliseen tavoitteeseen tehostetun palveluasumisen paikkoja 75 vuot-

ta täyttäneille on vuoden 2013 tilanteessa 6 - 7 %:n tavoitteen mukaisesti liikaa 151 - 89 paikkaa. Tehoste-

tun palveluasumisen paikkojen tarpeen arvioinnissa tulee huomata, että niitä tarvitsee myös alle 75- 

vuotiaat. Vuoden 2013 tehostetun palveluasumisen hoitopäivien määriä Kemin, Keminmaan ja Tornion 

tilastojen perusteella alle 75 -vuotiaiden tehostetun palveluasumisen osuus on noin 10,5 – 15 %:n luokkaa.( 

Simon, Tervolan ja Ylitornion tietoja kunnista ei ole saatu). Vuoden 2013 lukujen valossa molempien ikä-

ryhmien paikkatarpeet huomioiden tehostetun palveluasumisen paikkoja on Länsi-Pohjan sote- yhteistoi-

minta-alueella liikaa 73 – 11 paikkaa 

Molemmat ikäryhmät huomioiden vuoden 2023 tilanteessa tehostettuun palveluasumiseen tarvitaan lisää 

24 – 103 paikkaa. Tehostetun palveluasumisen paikkamäärien tarve kasvaa näiden ikäryhmien kasvun myö-

tä runsaasti vuoteen 2040 mennessä. 

Kotihoidon piirissä vuonna 2013 asui lisäksi ryhmäasunnoissa yhteensä 43 ikäihmistä (Keminmaa 34, Tornio 

5 ja Ylitornio 4, yhteensä 43). Ryhmäasunnossa asuminen on yksi hyvä asumismuoto ikäihmisille. Vaikka 

kotihoitoon panostetaan, on ikäihmisillä myös muuttohalukkuutta ryhmäasumiseen esimerkiksi turvatto-

muuden vuoksi.  

 

Länsi-Pohjan yhteistoiminta -

alue 2013 2023 2030 2040 

yli 75 v määrä 6 193 7 822 10 422 11 501 

6 - 7 % 372 - 434 469 - 548    625 - 730 690 - 805 

 

Taulukko 18: Länsi-Pohjan sote- yhteistoiminta-alueella tehostetussa palveluasumisessa asuvat 75 – vuotta 

täyttäneet valtakunnallisen tavoitteen mukaan (Tilastokeskus, STM) 

 

Länsi-Pohjan sote- yhteistoiminta-alueella terveyskeskusten vuodeosastopaikkoja vuonna 2013 oli yhteensä 

268. Näistä pitkäaikaispotilaiden hoitopaikkoja oli yhteensä 122. Tämän lisäksi vanhainkodeissa asuvien 

pitkäaikaispaikkojen määrät olivat vuonna 2013 yhteensä 96. Pitkäaikaispaikkojen yhteenlaskettu lukumää-

rä vuonna 2013 oli 218 paikkaa.   

Kemin, Keminmaan ja Tornion pitkäaikaishoidon laitoshoidon hoitopäivien määriä tarkastelemalla alle 75 -

vuotiaiden osuus on ollut noin 19 % vuonna 2013.  

 

Länsi-Pohjan yhteistoiminta -

alue 2013 2023 2030 2040 

yli 75 v määrä 6 193 7 822 10 422 11 501 

2-3 % 124 - 186 156 - 235 208 - 343 230 - 345 

 

Taulukko 19: Länsi-Pohjan sote- yhteistoiminta-alueella pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevat yli 75 – vuoti-

aat valtakunnallisen tavoitteen mukaan (Tilastokeskus, STM) 
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Tehostetun palveluasumisen ja laitoshoidon peittävyys tulisi valtakunnallisen tavoitteen mukaan  olla tasol-

la 8 – 10 % 75 – vuotta täyttäneiden määrästä.  Länsi-Pohjan sote- yhteistoiminta-alueella on kyseisiä paik-

koja 31.12.2013 tilanteessa yhteensä 741, peittävyys on 12 %. Valtakunnalliseen tavoitteeseen 8 %:iin ver-

rattuna alueella on paikkoja liikaa 245 ja 10%:iin verrattuna 121 paikkaa liikaa. Vuoden 2023 tilanteessa yli 

75 -vuotiaiden paikkoja on liikaa 8 %:n tavoitteen mukaan 116 paikkaa ja 10 %:n tavoitteessa puuttumaan 

jää 42 paikkaa.  Paikkatarvetta arvioitaessa on huomioitava myös alle 75 -vuotiaiden tarpeet. 

Tarkasteltaessa tehostetun palveluasumisen ja laitoshoidon paikkatarvetta yli 75 -vuotiaiden valtakunnalli-

sen tavoitteen 8 – 10 %:n peittävyyden ja alle 75 -vuotiaiden 19 %:n osuudella 2013 tilanteessa on 8 %:n 

tavoitteeseen edelleen liikaa 151 paikkaa ja 10 %:n tavoitteeseen edelleen liikaa 3 paikkaa. Vuoden 2023 

tilanteessa puuttumaan jää 3 – 191 paikkaa. 

Tehostetun palveluasumisen ostopalvelujen paikkoja vuonna 2013 oli Länsi-Pohjan yhteistoiminta-alueella 

yhteensä 179 paikkaa ja niiden hoitopäivän hinnat löytyvät taulukosta 21. Länsi-Pohjan sote- yhteistoimin-

ta-alueen vuoden 2013 tehostetun palveluasumisen ostopalvelujen keskimääräinen hoitopäivän hinta oli 

96€. 

€ / hoitopäivä 

Palvelun-

tuottaja 

1 

Palvelun-

tuottaja 

2 

Palvelun-

tuottaja 

3 

Palvelun-

tuottaja 

4 

Palvelun-

tuottaja 

5 

KEMI 103 109,9 86,1 90,75 86,28 

KEMINMAA 90,6         

SIMO           

TERVOLA           

TORNIO 103 104 99     

YLITORNIO 87         

 

Taulukko 20: Tehostetun palveluasumisen ostopalvelujen hoitopäivien hinnat vuonna 2013 

 

  

Tehostetun 

palvelu- 

asumisen 

Tehostetun 

palvelu 

asumisen 

Teh.palv. 

asumisen 

paikat 

TK –  

vuodeosasto- 

paikat 

Edellisestä 

pitkäaikais- 

hoidon 

Vanhainkoti- 

paikat 

 

Ryhmäasunto 

paikat 

 

  

paikat, 

omat 

paikat, 

ostopalvelu yhteensä  

paikat 

   

Kemi 170 65 235 71 19 32 0 

Keminmaa 45 6 51 40 13 0 34 

Simo 35 1 36 30 15 0 0 

Tervola 15 0 15 26 16 24 0 

Tornio 25 75 100 78 48 40 5 

Ylitornio 54 32 86 38 11 0 4 

Yht.  344 179 523 268 122 96 43 

 

Taulukko 21: Länsi-Pohjan sote- yhteistoiminta-alueen vanhuspalvelut poikkileikkauspäivänä 31.12.2013 

(Kuntien antamat tiedot) 
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Yhteenveto: 

 Länsi-Pohjan sote- yhteistoiminta-alueella on vuonna 2023 yhteensä 17 439 yli 65 -vuotiasta henkilöä 

eli keskisuuren kaupungin kokoinen väestömäärä. 65 – 74 vuotta täyttäneiden määrän lisääntyminen 

kääntyy laskuun vuonna 2030, mutta yli 75 -vuotiaiden määrä jatkaa kasvuaan vielä vuonna 2040 

 ikäihmisten kotona asumisen tavoitteisiin pääsemiseksi terveyden ja toimintakyvyn ylläpitämiseen tu-

lee panostaa esim. tarjoamalla toimintakykyä ylläpitäviä palveluja ja kuntoutusta. Tämä on kuntien 

kaikkien hallintokuntien ja myös koko alueen yhteistä tehtävää 

 tarvitaan ajatustavan ja asenteiden muutosta, jotta saadaan ikäihmiset itse osallistuviksi ja vaikuttajiksi 

 sähköiset välineet, omahoito, itsehoito, kuvapuhelin ym. sekä palvelusetelin käyttö lisääntyy  

 säännölliseen kotihoidon tarpeen lisääntyminen vuoteen 2023 mennessä vastaa Kemin (31.12.2013) 

säännöllisen kotihoidon asiakasmäärää 

 tehostetussa palveluasumisessa ja laitoshoidossa paikkatarvetta yli 75 -vuotiaiden valtakunnallisen 

tavoitteen 8 – 10 %:n peittävyyden ja alle 75 -vuotiaiden 19 %:n osuudella 2013 tilanteessa on liikaa 

151 – 3 paikkaa ja vuoden 2023 tilanteessa paikkoja tarvitaan lisää 3 – 191 paikkaa 

 erikoissairaanhoidon palvelujen tarve tulee myös lisääntymään suhteessa ikäihmisten määrän lisään-

tymiseen erityisesti syöpäsairauksien, sydän- ja verisuonisairauksien, tuki- ja liikuntaelinsairauksien, 

proteesi- ja kaihileikkausten sekä neurologian osalta 

 alueelle tarvitaan lisää erityisesti geriatrista ja gerontologista osaamista ja vanhussosiaalityöntekijöitä 

 ikäihmisten suun terveydenhuollon palvelujen tarve tulee lisääntymään 

 ikäihmisten palvelujen suunnittelussa tulee tarkastella myös palvelujen keskittämisen tarvetta ja hyöty-

jä ikäihmisten näkökulmasta. Esimerkiksi, voidaanko erilaisia asumismuotoja (senioritaloja, vanhuskort-

teleita jne.) sekä kuntien palvelu- ja päiväkeskustoimintojen avulla yhteisöllisyyttä lisäämällä parantaa 

ikäihmisten sosiaalista turvallisuutta ja toimintakykyä 

 valtakunnallisia tavoitteita ja ennusteita tulee tarkastella vain suuntaa antavina, koska esimerkiksi alu-

een väestön sairastavuus, keskivaikean ja vaikean dementia esiintyvyys vaikuttavat ennusteisiin. Valta-

kunnallisten tavoitteiden osalta on katsottava ikäihmisten palvelujen tarjonnassa kokonaisuutta. Var-

haisen sairauksien tunnistaminen ja hoitokäytäntöjen kehittäminen ovat ratkaisevan tärkeitä kustan-

nusten kannalta.  

 

 

5.3 Ostopalvelut 

 

Länsi-Pohjan yhteistoiminta-alueen tavoitteena on tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluista mahdollisimman 

paljon itse.  Ostopalveluille jää kuitenkin jonkin verran tarvetta. Ostopalveluja on järkevää käyttää tasaa-

maan ruuhkahuippuja, harvemmin tarvittavan erityisosaamisen ostoon ja oman toiminnan vertailua varten 

esim. vanhusten palveluasumisessa. 

Taulukko 23 Länsi-Pohjan yhteistoiminta-alueen ostopalvelut vuodelta 2013 sisältää vain asiakaspalvelujen, 

ja asiantuntijapalvelujen ostot.  Palvelujen ostot kunnilta ja kuntayhtymiltä sisältää myös kaikkien kuntien 

erikoissairaanhoidon ostopalvelut. Kuntien ostopalvelujen määrää kokonaisuutena tarkasteltaessa julkisen 

sektorilta ostojen määrä on lisääntynyt vuonna 2013 11,6 % edelliseen vuoteen verrattuna ja yksityisen 

sektorin osalta vuonna 2013 vähentynyt 8,7 %. Huomattavaa on, että ostopalvelujen määrässä yhteensä on 
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kahden viimeisen vuoden aikana tapahtunut merkittävää kasvua. Kasvu vuodesta 2011 vuoteen 2012 on 

ollut 4,8 % ja kasvu vuodesta 2012 vuoteen 2013 on ollut 6,8 %:n luokkaa.  

    KUNNILTA JA KUN-

TAYHTYMILTÄ 2011 2012 2013 

Kemi 29 521 952 31 008 782 34 956 979 

Keminmaa 10 429 341 10 786 446 12 128 589 

Simo 3 779 714 4 437 305 5 063 735 

Tervola 4 208 241 4 403 211 5 208 234 

Tornio 24 800 753 25 816 033 28 641 444 

Ylitornio 5 567 951 6 744 907 6 855 792 

Kunnat yhteensä 78 307 952 83 196 684 92 854 773 

MUILTA       

Kemi 6 187 018 6 088 696 5 772 141 

Keminmaa 3 974 855 4 563 345 4 775 747 

Simo 1 489 949 715 432 641 291 

Tervola 1 171 651 1 232 347 974 134 

Tornio 10 229 615 10 547 978 8 522 633 

Ylitornio 2 583 263 2 630 773 2 851 701 

Kunnat yhteensä 25 636 351 25 778 571 23 537 647 

Kuntien ostopalvelut 

yhteensä 103 944 303 108 975 255 116 392 420 

    Taulukko 22:Länsi-Pohjan sote- yhteistoiminta-alueen ostopalvelut vuonna 2013 

 

6. SOTE – PALVELUJEN TALOUDELLISET RESURSSIT 
 

6.1. Kuntien talous 

 

Kuntien väestökehitys vaikuttaa voimakkaasti kuntien palvelutarpeeseen ja niiden järjestämismahdollisuuk-

siin. Väestöllinen huoltosuhde kuvaa nuorten alle 15-vuotiaiden ja ikääntyneen väestön yli 65-vuotiaiden 

määrän suhdetta työikäiseen väestön määrään. Länsi-Pohjassa, kuten suuressa osassa Suomen kuntia huol-

tosuhde heikkenee, kun työikäisen väestön määrä pienenee ja eläkeikäisen väestön määrä kasvaa. Voimak-

kain heikkeneminen tapahtuu Ylitorniolla, Tervolassa ja Simossa. Huoltosuhteen heikkeneminen merkitsee 

kasvavaa rasitetta toimintojen ylläpitämiseen pienenevän työikäisen väestön toiminnan varassa. Toisaalta 

ikääntyvien parantunut toimintakyky ja kyky huolehtia omista palveluistaan, esimerkiksi ostopalveluina, 

vähentävät palvelujen tarvetta alle 75-vuotiaassa väestössä. 
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Kuvio 12: Väestöllinen huoltosuhde alueittain 2015 – 2040 (Tilastokeskus 2014) 

Kansantalouden ja kuntien talousvaikeudet ovat jatkuneet jo pitkään. Tosin vuonna 2013 kuntien talousti-

lanne koheni tilapäisesti verotuksessa saatujen kertaerien ja kuntien, etenkin henkilöstömenoissa suoritta-

mien kulujen karsimisen vuoksi. Kuntaliiton mukaan kuntien yhteenlaskettu tulos oli noin 300 miljoonaa 

euroa positiivinen. Samanaikaisesti kuntien valtionosuuksia leikattiin viime vuonna yli 800 miljoonaa euroa.  

Kuntien verotulot kasvoivat peräti 6,8 prosenttia edellisvuodesta. Tänä vuonna verotulojen kasvun odote-

taan jäävän reiluun 2 prosenttiin, vaikka iso osa kunnista on kiristänyt verotusta. Kuntien ja kuntayhtymien 

yhteenlaskettu lainakanta oli vuoden lopussa noin 15,6 miljardia euroa. Lainataakka on kasvanut 10 vuo-

dessa rajusti noin kolminkertaiseksi. Edellisvuodesta se kasvoi noin 13 prosenttia.  (Mäki-Lohiluoma, 2014) 

Vaikka taloustilanne parantui kunnissa edellisvuodesta, talouden sopeuttamispaineet eivät ole poistuneet. 

Valtionosuudet pienenevät ensi vuonna noin 100 miljoonaa euroa ja verotulojen kasvu tyrehtyy merkittä-

västi. Tämä johtaa paineisiin korottaa lisää kunnallisveroprosentteja. KT Kuntatyönantajien joulukuussa 

2013 tekemän kyselyn mukaan kunnat tulevat sopeuttamaan henkilöstömenoja noin 600 miljoonalla eurol-

la tänä vuonna. Mäki-Lohiluoma toteaa valtionosuuksien vuonna 2014 olevan samalla tasolla kuin vuonna 

1990. Sen jälkeen kuntien tehtävien määrä on kaksinkertaistunut. (Mäki-Lohiluoma, Lapin kuntapäivä 

24.9.2013) 

 

Länsi-Pohjan kuntien asukaskohtaiset toimintamenot olivat vuonna 2012 suurimmat Tervolassa ja Ylitorni-

olla. Nämä kunnat saavat myös suurimmat asukaskohtaiset valtionosuudet, mikä mahdollistaa suuret toi-

mintamenot huolimatta muita kuntia alhaisemmista kunnallisveroprosenteista.  Toisaalta kuntien talous on 

suuresti riippuvainen valtionosuuden määrästä. Vuonna 2012 Keminmaan ja Tornion tilinpäätös jäi vähän 

alijäämäiseksi. Kemillä on suurin asukaskohtainen velkamäärä, mutta samalla myös suurin käyttöomaisuus 

yli 169 miljoonaa euroa (Laesterä 2014). 
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2012 
Toiminta-

tuotot 

Toiminta-

menot 

€/asukas 

Verotulot 

€/asukas 

Valtion-

osuudet 

€/asukas 

Vuosikate 

€/asukas 

Yli-

/alijäämä 

€/ asukas 

Kunnallis-

vero-

prosentti 

Velkaa 

€/asukas 

Kemi 22175896 6280 3630,2 1944,9 226,3 25,12 20,75 3578 

Keminmaa 5369000 5988 3710,1 1652,2 -9,6 -184,5 20,75 1450 

Simo 1790120 5963 3072,9 2654,3 248,6 57,77 20,75 1409 

Tervola 8769256 8618 3179,1 3580,0 879,7 619,56 19,5 1108 

Tornio 18207059 5493 3234,0 1578,3 118,5 -21,53 20 1758 

Ylitornio 9992600 8272 2530,0 4156,0 617,2 208,04 19,25 153 

 

Taulukko 23: Kuntien tilinpäätöstietoja 2012 (Kemi-Tornio Kehittämiskeskus 2013). 

 

6.1.1. Kuntien verotulot 

 

Eero Laesterän analyysin mukaan vuonna 2012 Kemin, Keminmaan sekä Tornion verotettava tulo asukasta 

kohden oli erittäin hyvä.  Myös Simossa tulos yltää maan keskiarvon yläpuolella. Keminmaan muutos oli 

suuri ja ylittää ainoana Länsi-Pohjan kuntana maan keskimääräisen nousun. Maan keskiarvon (3 650 €/as) 

alle sijoittuvat Tervola ja Ylitornio.  

 

 
 

Kuvio 13: Kuntien verotettava tulo asukasta kohti 2003 ja 2012 (mukailtu Laesterän aineistosta 2014) 

Kuntien verotulojen määrä on noussut Länsi-Pohjan kunnissa vuodesta 2010 alkaen keskimäärin 6,6 pro-

senttia.  Kemin ja Tornion verotulot ovat nousseet prosentuaalisesti yhtä paljon eli 7,4 prosenttia. Pienin 

suhteellinen nousu on tapahtunut Simossa (2,3 %).  
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 Taulukko 24: Kuntien verotulo 2010-2012 (Tilastokeskus 2014) 

 

6.1.2. Valtionosuudet 

 

Kuntien tuloista valtionosuudet muodostavat merkittävän osuuden. Vuonna 2012 keskimäärin kunnat sai-

vat käyttötalouden valtionosuutta 1487 euroa asukasta kohden. Vuonna 2012 aloitettiin valtionosuusleik-

kaukset, jotka nousevat vähitellen vastaamaan 257 euroa asukasta kohden. Leikkaukset ovat suurimmillaan 

2017, jolloin Länsi-Pohjan kunnista pienin leikkaus Keminmaalla vastaa 1,6 ja Ylitorniossa 2,3 veroprosent-

tiyksikön tuottoa. (E Laesterä 2014) 

 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 e/as 2020

Kemi -0,8 -0,9 -1,4 -1,6 -1,7 -1,7 -1,7 -1,7 -1,7 -257

Keminmaa -0,7 -0,9 -1,3 -1,5 -1,6 -1,6 -1,6 -1,6 -1,6 -257

Simo -0,8 -1,0 -1,5 -1,8 -1,8 -1,9 -1,9 -1,9 -1,9 -257

Tervola -1,0 -1,2 -1,7 -2,0 -2,1 -2,2 -2,2 -2,2 -2,2 -257

Tornio -0,8 -1,0 -1,4 -1,7 -1,7 -1,8 -1,8 -1,8 -1,8 -257

Ylitornio -1,0 -1,2 -1,8 -2,1 -2,2 -2,3 -2,3 -2,3 -2,3 -257  
 
Taulukko 25: Valtionosuusleikkaus kunnittain, vastaavuus veroprosenttiyksikkötuottoon (Laesterä 2014) 

 
Esitetyn valtionosuusuudistuksen vaikutuksesta kuntien valtionosuudet muuttuvat voimakkaasti Länsi-

Pohjan kunnissa. Tornio on ainoa uudistuksesta hyötyvä (+4 €/asukas). Kemi selviää kohtuudella (-52 

€/asukas), mutta alueen pienemmät kunnat menettävät todella paljon tuloja: Suurin vähennys kohdistuu 

Tervolaan (-465 €/asukas), Simo selviää runsaalla puolella tästä vähennyksestä (-254 €/asukas). Keminmaal-
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le ja Ylitorniolle uudistus merkitsisi runsaan 160 euron valtionosuusvähennystä asukasta kohden vuonna 

2020. 

 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 e/as 2020

Kemi -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -52

Keminmaa -0,3 -0,3 -0,5 -0,5 -0,8 -1,1 -167

Simo -0,4 -0,4 -0,6 -0,6 -0,9 -1,8 -254

Tervola -0,4 -0,4 -0,7 -0,7 -1,0 -3,9 -465

Tornio 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4

Ylitornio -0,4 -0,4 -0,7 -0,7 -1,1 -1,4 -162  
 
Taulukko 26: Valtionosuusmuutos (Laesterä 2014) 

6.1.3. Tulopohjan muutokset yhteensä 

 

Laesterän (2014) mukaan, kun verotulon lasku, valtionosuusleikkaukset, valtionosuusmuutos ja ikääntymi-

nen lasketaan yhteen, huomataan pelkästään näistä tekijöistä johtuvat hyvin suuret veronkorotuspaineet. 

Pienimmät ne ovat vuonna 2020 Kemissä ja Torniossa, (kohtalokkaan) suuret Ylitorniossa ja Tervolassa. 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Kemi -0,2 -0,2 -0,2 -1,0 -1,2 -1,6 -2,2 -2,2 -2,2 -2,2 -2,2 -2,2

Keminmaa 0,0 0,0 0,0 -0,7 -0,9 -1,3 -2,0 -2,2 -2,6 -2,8 -3,2 -3,7

Simo -0,3 -0,3 -0,3 -1,1 -1,3 -1,8 -2,3 -2,3 -2,6 -2,5 -2,8 -3,7

Tervola -1,0 -1,0 -1,0 -2,0 -2,2 -2,8 -3,3 -3,2 -3,3 -3,1 -3,3 -6,0

Tornio 0,1 0,1 0,1 -0,7 -0,9 -1,4 -1,7 -1,8 -2,0 -2,1 -2,2 -2,3

Ylitornio -1,1 -1,1 -1,1 -2,2 -2,4 -3,0 -3,7 -3,8 -4,1 -4,1 -4,4 -4,8  
 
Taulukko 27: Yhteensä verotulon laskun, valtionosuusleikkausten, valtionosuusmuutoksen ja ikääntymisen 

vaikutukset veronkorotuspaineet (Laesterä 2014) 

 
Edellä esitetyt veronkorotuspaineet kuntien tulopohjan supistumisen vuoksi eivät ole mahdollisia toteuttaa. 

Niinpä kuntien on sopeutettava toimintansa pienemmän tulopohjan mukaiseksi. Keminmaan sopeutustarve 

näyttää muita alueen kuntia merkittävästi suuremmalta. Laesterän mukaan se pienentynee. Vastaavasti 

hän arvioi Ylitornion ja Tervolan sopeutustarpeen vaikuttavan pieneltä, mikä perustuu erittäin suureen 

valtionosuuskasvuun.  

 
Laesterä on ennakoinut historiaan perustuvan toimintakatteen muutoksen kuntakohtaisesti.  Taulukon 29 

mukaisesti alueen yhteinen sopeuttamistarve ilman muutoksia veroprosenttiin tai toimintaan merkitsee yli 

kolmen miljoonan euron lisävelkaantumista vuonna 2020.  
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Kumulatiivinen 

ali/ylijäämä €/as TP 2011 TP 2012 Tpe 2013 TA 2014

TASU 

2015

TASU 

2016 TE 2017 TE 2018 TE 2019 TE 2020

Kemi 381 409 478 343 37 -395 -881 -1 415 -2 055 -2 809

Keminmaa 882 696 293 -463 -1 521 -2 789 -4 274 -5 957 -7 832 -9 911

Simo 811 883 913 638 162 -353 -967 -1 650 -2 448 -3 292

Tervola 1 699 2 344 2 935 3 226 3 331 3 386 3 343 3 241 3 017 2 622

Tornio 518 497 547 382 72 -341 -842 -1 369 -1 975 -2 668

Ylitornio 925 1 152 1 386 1 133 789 477 190 14 -18 116

Yhdistelmä 625 655 689 465 62 -457 -1 076 -1 701 -2 381 -3 121  
 

Taulukko 28: Ali-/ylijäämä euroa/as ( Laesterä 2014) 

 

Yhteenveto 

 Länsi-Pohjan kuntien verotulojen ja valtionosuuksien ennakoidaan vähenevän voimakkaasti vuoteen 

2020 mennessä 

 kuntien menojen sopeutustarve nykyisellä kehityksellä on kasvava ja vuonna 2020 yli kolme miljoonaa 

euroa vuodessa 

6.2 Sote- menojen kehitys 2013 – 2023 

 

Tilastokeskuksen väestöennusteiden mukaan ikääntyminen ja ikääntyneiden palvelutarve tulee Länsi-

Pohjan sote- alueella kasvamaan siitäkin huolimatta, että ikääntyneiden odotetaan olevan terveempiä kuin 

ennen.  Eero Laesterä (2014) on laskenut ikääntymisen aiheuttaman palvelutarpeen lisääntymisen aiheut-

tamaa kasvua kuntien veroprosentteihin kuntakohtaisesti 2015 – 2020.  Eniten ikääntyminen aiheuttaa 

korotustarvetta vuosina 2015 – 2020 Tervolassa 3,9, Keminmaassa 3, 6 ja Torniossa 2,1 veroprosenttiyksik-

köä. Simon osalta korotustarve on 1,2 ja Kemillä sekä Ylitorniolla 0,3 veroprosenttiyksikköä. 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 yhteensä 

Kemi 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,3 

Keminmaa -0,2 -0,3 -0,5 -0,7 -0,9 -1,0 -3,6 

Simo 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 1,2 

Tervola 0,2 0,4 0,6 0,7 0,9 1,1 3,9 

Tornio -0,1 -0,2 -0,3 -0,4 -0,5 -0,6 -2,1 

Ylitornio 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,3 

 

Taulukko 29: Ikääntyminen, kumulatiivinen 2015 - 2020 / HT Laesterä 2014 (mukailtu)  

Länsi-Pohjan yhteistoiminta-alueen kuntien sote- nettokustannukset ovat kasvaneet vuodesta 2012 vuo-

teen 2013 4,3 – 19,2 % ja LPSHP:n toimintakulut vastaavalla ajalla 9,5 %. Talousarviot vuodelle 2014 on 

tehty edelliseen vuoteen verrattuna miinusmerkkisiksi Tervolan 0,2 %:n ja Tornion 2,2 %:n korotuksia lu-

kuun ottamatta. Edellisen vuoden runsaaseen kasvuun verrattuna nähtäväksi jää, kuinka realistisia vuodelle 

2014 tehdyt talousarviot ovat.  
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Taulukko 30: Sote- nettomenot (Kuntien tilinpäätöstiedot 2012 ja 2013, kuntien ja LPSHP:n talousarviotie-

dot 2014 ja LPSHP toimintakulut 2012 ja 2013) Ennustetiedot 2023 kuntien osalta Lapin Liiton sote- selvitys-

tilastoista ja LPSHP:n ennuste 2023 on laskettu vuosien 2014 – 2016 osalta taloussuunnitelman mukaan ja 

2017 – 2023 2 %:n vuosittaisella kasvulla) 

 

Sote- nettomenojen ennusteet vuodelle 2023 on kuntien osalta otettu suoraan Lapin Liiton sote- selvityk-

sen tilastoista, jotka on tehty olettamalla, ettei mikään muutu seuraavan kymmenen vuoden aikana. Länsi-

Pohjan sairaanhoitopiirin toimintakulujen ennuste vuodelle 2023 on laskettu taloussuunnitelmasta 2015 ja 

2016 vuosien osalta ja 2017 – 2023 2 %:n vuosittaisella kasvulla. Kasvua vuoden 2013 tilanteeseen tulee 

vuonna 2023 olemaan yhteenlaskettuna 114 173 113 €. Summa on niin suuri, ettei kuntien kantokyky tule 

mitenkään riittämään edes kymmenen vuoden ennusteella. 

Länsi-Pohjan sote- yhteistoiminta-alueen kuntien sote- nettomenoissa on suuret kuntakohtaiset erot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  TP 2012 TP 2013 Muutos % TA 2014 

Muutos 

% 

*Ennuste 

2023 

Kasvu €                             

TP 2013 -

2023 

Kasvu %                                            

TP 2013- 

2023 

Kemi 70 916 015 78 389 899 10,5 77 385 133 -1,3 114 931 000 36 541 101 46,6 

Keminmaa 24 779 007 28 258 901 14,0 26 851 700 -5,0 42 150 000 13 891 099 49,2 

Simo 10 854 242 11 899 934 9,6 11 541 000 -3,0 15 183 000 3 283 066 27,6 

Tervola 11 190 591 12 512 000 11,8 12 540 000 0,2 16 255 000 3 743 000 29,9 

Tornio 60 634 193 63 255 779 4,3 64 623 690 2,2 95 294 000 32 038 221 50,6 

Ylitornio 17 144 228 20 443 579 19,2 19 456 800 -4,8 27 559 000 7 115 421 34,8 

Kunnat 

yhteensä 195 518 276  214 760 092 9,8 212 398 323 -13,6 311 372 000 96 611 908 45,0 

LPSHP  89 611 538 98 135 097 9,5 96 809 490 -1,4 115 696 302 17 561 205 17,9 
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Taulukko 31: Länsi-Pohjan sote- yhteistoiminta-alueen kuntien sote- nettomenot 2013 (Kuntien tilinpäätös-

tiedot) 

 
Länsi-Pohjan sote- yhteistoiminta-alueen vanhusväestön määrän lisääntyminen vaikuttaa vanhuspalvelujen 

kustannuksiin. Seuraavan kymmenen vuoden aikana ainoastaan Kemin vanhuspalvelujen kustannukset 

tulevat Lapin Liiton sote- selvityksen ennusteiden mukaan laskemaan -4 %. Alueen muiden kuntien osalta 

vanhuspalvelujen kustannukset tulevat kasvamaan huimasti erityisesti Ylitorniolla 97 % ja Keminmaassa 70 

%. 

 

Muutos 2012 - 2023 Vanhuspalvelut yhteensä (1000€) 

Kunta 2012 2023 %-muutos 

Kemi 23417 22562 -4 % 

Keminmaa 10351 17606 70 % 

Simo 3969 6228 57 % 

Tervola 4612 5559 21 % 

Tornio 23278 29676 27 % 

Ylitornio 8656 17040 97 % 

 

Taulukko 32: Vanhuspalvelujen kustannusten muutos 2012 – 2023 (Lapin Liiton sote- selvitys) 

Yhteenveto: 

 kuntien sote- nettokustannukset ovat kasvaneet vuodesta 2012 vuoteen 2013 4,3 – 19,2 % ja 

LPSHP:n toimintakulut vastaavalla ajalla 9,5 % 

 alueen kuntien sote- nettomenoissa on suuret kuntakohtaiset erot 
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 vanhuspalvelujen kustannukset tulevat nousemaan Kemiä lukuun ottamatta muissa kunnissa hui-

masti vuoteen 2023 mennessä 

 kasvua vuoteen 2023 ennusteiden mukaan yhteenlaskettuna 114 173 113 €. Summa on liian suuri 

suhteutettuna kuntien kantokykyyn. 

6.3. LPSHP:n toimintakulut 

 

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin toimintakulut olivat vuonna 2013 yhteensä 98,1 miljoonaa euroa. Kasvua 

edelliseen vuoteen toimintakuluissa on 9,5 %. Ilman ensihoitoa toimintamenojen muutos oli 3,9 %. Vuodel-

le 2014 sairaanhoitopiiri on tehnyt 1,4 prosenttia viime vuoden toteumaa pienemmän talousarvion. Kun 

arvioidaan toimintakulujen muutosta vuoteen 2023 mennessä, päädytään 115,7 miljoonan euron loppu-

summaan. Kasvu olisi tällöin 17,9 prosenttia verrattuna viime vuoteen. Vuoden 2023 toimintakulumäärä on 

arvioitu sairaanhoitopiirin taloussuunnitelman pohjalta vuosille 2015-2016  ja vuosille 2017-2023 kahden 

prosentin vuosittaisella kasvulla.  

 

Kuvio 14: LPSHP:n kuntalaskutus vuosina 2012 ja 2013 omasta erikoissairaanhoidosta (avo- ja vuodeosasto-

hoito) (LPSHP tilinpäätökset 2012 ja 2013) 

Sairaanhoitopiiri laskutti kunnilta omasta erikoissairaanhoidon avo- ja vuodeosastohoidosta vuonna 2013 

yhteensä 63,4 miljoonaa euroa. Kasvua edelliseen vuoteen oli neljä prosenttia. Suoritteiden ja kustannus-

ten määrän muutos ei ole lineaarisessa suhteessa johtuen avohoitotoiminnan erilaisista sisällöistä ja niiden 

kustannuseroista. Avohoitotoiminnassa suoritteiden määrä on kasvanut vähiten Torniossa (+2,4) ja eniten 

Ylitorniolla (+8,5). Kustannusten kasvu on ollut pienintä Tervolassa (+3,2) ja suurinta Ylitorniolla (+10,5).  
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Kuvio 15: LPSHP:n oman avohoitotoiminnan suoritteiden ja kustannusten prosentuaalinen muutos kunnit-

tain  2012-2013 (LPSHP tilinpäätökset 2012 ja 2013) 

Länsi-Pohjan alueen kunnilla on ollut ongelmia sijoittaa potilaita omiin hoitoyksikköihinsä, mistä on aiheu-

tunut siirtoviivemaksuja. Kuntien tilanteen paraneminen omien hoitopaikkojen osalta näkyy erikoissairaan-

hoidon vuodeosastopalvelujen määrässä ja kustannuksissa verrattaessa vuosia 2012 ja 2013. Vuodeosasto-

hoidon määrä on laskenut muissa kunnissa kuin Keminmaalla ja Simossa. Eniten vähennystä  on Ylitornion 

osalta (-19,6 %) ja Kemi seuraa perässä lähes yhtä suurella suoritteiden määrän vähentymisellä (-19,2 %).  

Simo on käyttänyt vuodeosastopalveluja enemmän kuin edellisenä vuonna (+7,9 %). Samoin kuin suorittei-

den määrässä suurin vähentymä on toteutunut Ylitornion kustannusten määrässä (-8,0 %). Samalla tavoin 

Simon kustannukset ovat nousseet eniten suoritteiden kasvun myötä (+21,7 %).  

 

Kuvio 16: LPSHP:n vuodeosastotoiminnan suoritteiden ja kustannusten prosentuaalinen muutos kunnittain 

2012-2013(LPSHP tilinpäätökset 2012 ja 2013) 
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Sairaanhoitopiirin kautta kulkee omistajakuntien käyttämien muiden kuntayhtymien erikoissairaanhoidon 

palvelujen laskutus. Tähän kuuluvat erilaiset erikoishoidot eripuolilla Suomea. Erikoissairaanhoidon osto-

palveluista kasvoivat eniten vuonna 2013 psykiatrian (+49 %) ja lastensairauksien (+40 %) osuudet. Suurin 

vähentymä oli syöpäsairauksien hoidossa (-15 %). 

Jäsenkunnat käyttivät muiden organisaatioiden erikoissairaanhoitopalveluita avohoidossa vuonna 2013 

yhteensä n. 10.000 suoritteen verran ja maksoivat näistä palveluista 3,6 miljoonaa euroa. Suoritteiden 

määrä kasvoi edellisestä vuodesta 9,2 prosenttia ja kustannukset 17,4 prosenttia.  Eniten käyttöä oli Kemillä 

ja pienemmistä kunnista selvästi muita enemmän Ylitorniolla. Muiden kuin LPSHP:n erikoissairaanhoidon 

vuodeosaston ostopalveluja kunnat käyttivät yhteensä yli 14.000 suoritteen verran ja kustannukset olivat 

yhteensä 14,5 miljoonaa euroa vuonna 2013. Nousua edelliseen vuoteen oli suoritteissa lähes 11 prosenttia 

ja kustannuksissa lähes 13 prosenttia. 

 

 

Kuvio 17: LPSHP:n erikoissairaanhoidon ostopalvelujen laskutus kunnilta 2012 ja 2013 (sisältää sekä avohoi-

to- että vuodeosastopalvelut) (LPSHP tilinpäätökset 2012 ja 2013) 

LPSHP myy kunnille myös muita palveluja esimerkiksi, apuväline-, yhteispäivystys-, kuvantamis-, lääkehuol-

to-, keskusvarasto-, kuvantamis- ja atk-palveluja yhteensä 5,75 miljoonan euron arvosta v. 2013. 

 

Yhteenveto 

 LPSHP:n toimintakulut ovat kasvaneet 2012 – 2013 yhteensä 9,5 %  

 oman toiminnan (sisältää sekä avo- että laitoshoidon) kustannukset ovat kasvaneet samana ajanjakso-

na 4 % 

 erikoissairaanhoidon ostopalvelujen osuus on kasvanut 13,7 % 
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7. LÄNSI-POHJAN SOTE YHTEISTOIMINTA – ALUEEN HENKILÖSTÖ JA OSAAMI-

NEN 
 

7.1 Vakinainen henkilökunta 

 

Länsi-Pohjan sote- alueen tehtävissä työskenteli vuonna 2013 yhteensä 2250 henkilöä. Terveydenhuolto-

henkilöstö lukuisine ammattiryhmineen muodostaa suurimman kokonaisuuden. Tähän ryhmään kuuluvat 

kuntien avo- ja laitospalvelujen hoitohenkilöstö sekä suurin osa Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin henkilöstös-

tä. Sosiaalihuollon henkilöstö työskentelee nykyisin valtaosaltaan kuntien palveluksessa. Huoltopalvelujen 

henkilöstö muodostaa sairaanhoitopiirissä 11 % henkilöstöstä ja hallintopalvelut 5 %. Kunnissa suhde on 

samankaltainen. 

Henkilöstömäärät ovat kasvaneet vuodesta 2011 vuoteen 2012 1,6 % ja vuodesta 2012 vuoteen 2013 3,7 %. 

Tämä merkitsee yhteensä 116 uuden henkilön lisäresurssia kahden vuoden aikana. Kunnista suurin suhteel-

linen lisäys on toteutunut Ylitorniolla (15,4 %) ja alueen pienimmällä vakinaisen henkilöstön lisäyksellä on 

selvinnyt Tornio. Suurin toiminnallinen henkilöstön määrään vaikuttanut muutos on ensihoidon siirtyminen 

kokonaisuutena LPSHP:n alaisuuteen vuoden 2013 alusta. Tämä merkitsi uuden 73 hengen yksikön muo-

dostamista Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiriin.   

     

  

  2011 2012 2013 

Muutos  
Muu-

tos% 

2011-

2013 

2011-

2013 

Kemi 457 464 496 39 8,5 

Keminmaa 168 164 190 22 13,1 

Simo 74 84 80 6 8,1 

Tervola 123 128 128 5 4,1 

Tornio 385 389 390 5 1,2 

Ylitornio 130 131 150 20 15,4 

Kunnat yht. 1337 1360 1433 97 7,2 

LPSHP 797 809 817 20 2,5 

Länsi-Pohja yhteensä 2134 2169 2250 117 5,5 
 

    

 

Taulukko 33: Vakinaisen henkilöstön määrä vuosina 2011, 2012 ja 2013 Länsi-Pohjan alueella (kuntien an-

tamien tietojen perusteella helmikuu 2014) 
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7.2 Henkilöstön eläköityminen 

 

Länsi-Pohjan sote- alan henkilöstön keski-ikä on melko korkea, sillä vuoteen 2025 mennessä alueen kuntien  

sosiaali- ja terveysalan ammattihenkilöstöstä 667 henkilöä ( 46,5 % vuoden 2013 henkilöstöstä) saavuttaa 

henkilökohtaisen eläkeiän.  LPSHP:n henkilöstöstä 286 saavuttaa eläkeiän vuoteen 2025 mennessä (35 % 

vuoden 2013 henkilöstöstä). Koko Länsi-Pohjan sote- alue yhteenlaskettuna tämä merkitsee yli 42 % vaki-

naisesta henkilöstöstä voivan jäädä pois työstä vuoteen 2025 mennessä. Näissä luvuissa ei ole ennakoitu 

työkyvyttömyyden yms. vuoksi tapahtuvaa henkilökohtaista eläkeikää aiempaa eläköitymistä eikä myös-

kään mahdollisuutta jatkaa työssä yli oman eläkeiän saavuttamisen jälkeen.  

 

vak. hlstö 

2013 

eläk. -

2020 

eläk. -

2025 

% 

el.2020/ 

% el 

2025./ 

2013 2013 

Kemi 496 97 224 19,6 45,2 

Keminmaa 190 33 71 17,4 37,5 

Simo 80 22 40 27,5 50 

Tervola 128 20 48 15,6 37,5 

Tornio 390 142 226 36,4 57,9 

Ylitornio 150 37 58 24,7 38,7 

Kunnat yhteensä 1433 351 667 24,5 46,5 

LPSHP 817 180 286 22,0 35,0 

Länsi-Pohjan sote- alue yhteen-

sä 2250 531 953 23,6 42,4 

 

Taulukko 34: Länsi-Pohjan kuntien henkilöstön eläköitymisennuste 2020 ja 2025 (kuntien antamien tietojen 

pohjalta maaliskuu 2014)  

Taulukossa LPSHP:n osalta on koko henkilöstön osalta eläkeiän saavuttaminen. Vuoden 2013 lopussa hallin-

tohenkilökuntaa oli 44, siivouspalveluissa 76 ja tekniset/varasto -osa-alueella 5 henkilöä eli yhteensä 125 

henkilöä. Heidän osuutensa koko vakinaisesta henkilöstöstä on n. 15 %, mutta yksityiskohtaiset tiedot hen-

kilökohtaisen eläkeiän saavuttamisesta puuttuvat. 

Suurimmat eläköityvien määrät ovat hoitohenkilöstössä: vuoteen 2025 mennessä lähi-/perushoitajista saa-

vuttaa henkilökohtaisen eläkeikänsä 320 henkeä, sairaanhoitajista 207 ja terveydenhoitajista 42. Kodinhoi-

tajien ja kotiavustajien ryhmästä 59 saavuttaa eläkeiän vuoteen 2025 mennessä. Perusterveydenhuollon 

lääkäreistä eläköityy 11 henkeä ja sairaanhoitopiirin lääkäreistä 28. Röntgenhoitajista 8 ja nykyisin NordLa-

bin palveluksessa olevista laboratorionhoitajista 17 voi jäädä eläkkeelle vuoteen 2025 mennessä ja heidän 

rekrytointinsa on jo nyt ollut vaikeaa. Suunterveydenhuollossa tulee myös suuri muutos, kun hammaslääkä-

reistä eläkeiän saavuttaa 2025 mennessä 17 ja hammashoitajista 24. 

Sosiaalitoimen henkilöstöstä vuoteen 2025 mennessä määrällisesti suurin vajaus eläkeiän saavuttamisen 

johdosta tulee ohjaajiin, kun heistä 28 saavuttaa henkilökohtaisen eläkeikänsä. Suhteellisesti suurin vajaus 

syntyy, kun sosiaalityöntekijöistä 15 saavuttaa eläkeikänsä vuoteen 2025 mennessä. Erityisesti sosiaalityön-

tekijöiden saannissa on ollut vaikeuksia, vaikka tällä hetkellä rekrytointi on onnistunut melko hyvin. Eri-
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tasoisissa lähiesimiestehtävissä toimivista eläkeiän saavuttaa 32 henkilöä, minkä lisäksi osastonhoitajista 

46.  

 

7.3 Länsi-Pohjan sote- yhteistoiminta-alueen henkilöstö 

 

Länsi-Pohjassa kymmenen vuoden päähän ennakoitu sote- henkilöstön määrän kasvu aiemman historian 

perusteella on 5,5 prosenttia viime vuoden lopun tilanteeseen verrattuna. Kun otetaan huomioon väestön 

väheneminen alueella, muutokset palvelutarpeissa ja kuntien taloudellinen tilanne, henkilöstömäärän jat-

kuva kasvu trendin mukaisesti ei tule todennäköisesti toteutumaan.  

Henkilöstöstä kuitenkin eläköityy vuosina 2014 ja 2015 yhteensä 82 henkeä, joiden osalta on jo mietittävä, 

miten tehtävät hoidetaan. Sote- yhteistoiminta-alueen toimintojen uudelleenjärjestelyllä voidaan henkilös-

tömäärää vähentää ja siirtää resurssia ikääntyvän väestön kasvavan palvelutarpeen tyydyttämiseen.  

Kun kuntien ja sairaanhoitopiirin henkilöstö on yhden organisaation työntekijöitä, voidaan helpottaa eri-

tyisosaamisen saatavuutta ja henkilöstön sijaisuusjärjestelyjä. Sairaanhoitopiirissä nykyisin toimiva henki-

löstöpankkijärjestelmä tulee ulottaa koko uuteen organisaatioon. Silloin se kattaa nykyisen sosiaalihuollon, 

perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon henkilöstön. Yhden organisaation malli selkeyttää palvelu-

prosessien johtamista ja kehittämistä. Uusi runsaan 65 000 asukkaan sote- yhteistoiminta-alue henkilöstöl-

tään vastaa keskisuuren kaupungin sote- organisaatiota. Länsi-Pohjan yhteistoiminta-alue on tosin alueelli-

sesti laajempi kuin monet kyseisen kokoiset kaupungit, mikä vaikuttaa henkilöstötarpeeseen ja sen käyt-

töön. 

8. LÄNSI-POHJAN SOTE YHTEISTOIMINTA – ALUEEN PALVELUJÄRJESTELMÄN 

KUVAUS 
 

Länsi-Pohjan sote- yhteistoiminta-alue tuottaa vuoden 2016 ajan itse tai järjestää muiden palvelujen tuot-

tajien kanssa yhteistyössä kaikki alueen asukkaiden tarvitsemat sosiaali- ja terveyspalvelut. Uuden sote- 

linjauksen (23.3.2014) mukaisesti pohjoinen ERVA sote- alue tulee toimimaan sote- palvelujen järjestämis-

vastuussa vuoden 2017 alusta, josta lähtien Länsi-Pohjan sote- yhteistoiminta- alue toimii palveluntuottaja-

na. Yksityiskohdat selviävät jatkovalmistelussa. 

Lähipalveluilla tarkoitetaan palveluja, joita asukkaat käyttävät usein ja jotka toteutetaan asukkaan lähiym-

päristössä. Lähipalvelut sijaitsevat lähellä useimpia ihmisiä tai ne tuodaan asiakkaan arkeen sähköisillä väli-

neillä tai liikkuvilla palveluilla.  Lähipalvelut ovat kaikkein tärkeimpiä peruspalveluja, joita käytetään päivit-

täin tai yleisesti paljon esimerkiksi neuvola, kotihoito (kotipalvelu, kotisairaanhoito), lääkärin vastaanotto, 

päivystys- ja kiirevastaanotto sekä suun terveydenhuoltopalvelut. Sähköiset palvelut tulevat lisääntymään 

ja niiden avulla myös erikoispalveluja voidaan tuoda jopa kotiin. Sähköisten palvelujen käyttö kuitenkin 

edellyttää sujuvia tietoliikenneyhteyksiä. 
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Sote- uudistuksen linjauksen mukaan sote- alueen asukkaille on järjestettävä palvelut yhdenvertaisesti ja 

lähipalvelujen saatavuus on turvattava. Lisäksi sote- alueen on laadittava suunnitelma lähipalvelujen to-

teuttamisesta. 

Länsi-Pohjan sote- yhteistoiminta-alueella jokaiseen jäsenkuntaan tulee yksi hyvinvointikeskus, jossa asuk-

kaiden tarvitsemat keskeiset peruspalvelut toteutetaan säännöllisesti, kunnan koosta riippuen joko jokaise-

na arkipäivänä tai harvemmin. Lähipalveluja voidaan tuoda myös asukkaan kotiin esim. kotihoito. Lähipalve-

lut toteutetaan lähellä palvelun tarvitsijaa, mutta ne voidaan organisoida myös alueellisesti. Länsi-Pohjan 

sote- yhteistoiminta-alueella lähipalvelut voidaan turvata paremmin, kun palvelujen järjestämisvastuun 

väestöpohja kasvaa ja palvelujen järjestämis- ja tuottamistapoja uudistetaan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 18: Länsi-Pohjan sote- yhteistoiminta-alueen palvelujärjestelmän kuvaus 

 

Alueellisten palvelujen käyttötarve on pienempi kuin lähipalvelujen ja niitä järjestetään useamman kunnan 

asukkaille yhteisesti.  Palveluja voidaan toteuttaa useammassa toimipisteessä. Alueellinen palvelupiste voi 

sijaita pysyvästi yhden kunnan alueella tai vaihtua kunnasta toiseen järjestämistarpeista ja – mahdollisuuk-

sista riippuen. 

 

Erityispalveluiden osalta vaativampaa hoitoa tarjoaa Länsi-Pohjan sote- yhteistoiminta-alueen keskussai-

raala. Kaikkein vaativinta erityissairaanhoitoa toteutetaan yliopistosairaalassa, joista lähin sijaitsee Oulussa. 

Kehitysvammaisten vaativampia erityispalveluja tarjoaa Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä vuoteen 

2017 saakka.  

HYVINVOINTIPISTEET 

 HYVINVOINTIKESKUS 

KESKUSSAIRAALA 

Kemi: Syväkangas ja Karihaara: 

neuvola ja hammashoitola   

Keminmaa: Lautiosaari neuvola 

Simo: Maksniemi ja Ylikärppä ter-

veydenhoitajan vastaanotto 

Tornio: neuvolat: Arpela, Hannula, 

Kaakamo, Karunki, Kiviranta, Suensaa-

ri 

- 3 hammashoitolaa  

Ylitornio: Meltosjärvi terveydenhoi-

tajan vastaanotto 

  

Kemi 

Keminmaa 

Simo 

Tervola 

Tornio 

Ylitornio 

 Sosiaalipalvelut 

 Lääkäri- ja vastaanottopalvelut 

 Suun terveydenhuoltopalvelut 

 Vuodeosasto 

   

Kemi 

 

 Vaativa hoito 

esim. synnytykset, kirurgia ja muut 

erikoisalat 
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Pohjoinen ERVA sote- alue tulee ohjaamaan voimavarojen tarkoituksenmukaista käyttöä sote- alueellaan 

siten, ettei synny päällekkäisiä palveluja tai palveluvajeita. ERVA sote- alueet vastaavat myös tutkimuksen, 

kehittämisen ja opetuksen alueellisesta koordinaatiosta. ERVA sote- alueen rooli täsmentyy jatkovalmiste-

lussa. Keskitetyt ostopalvelut hankitaan Länsi-Pohjan sote- yhteistoiminta-alueen ulkopuolelta. Ostopalve-

lujen suunnittelussa käytetään hyväksi ERVA- alueen mahdollisuuksia ja yhteistyötä. Palveluja voidaan os-

taa myös järjestöiltä ja yksityisiltä palvelun tuottajilta.  

 

Koko Länsi-Pohjan sote- yhteistoiminta-alueen tarpeisiin tullaan laatimaan sosiaali- ja terveyspalveluja in-

tegroivat prosessikuvaukset. Palvelujen porrastus ja palveluja toteuttavien tahojen yhteistyön tulee tukea 

oikea-aikaista ja riittävää hoitoa ja palvelua tarkoitukseen nähden oikeassa paikassa. Tavoitteena on kehit-

tää avopalveluita ja tukea asiakkaiden pärjäämistä omassa asuinympäristössään.   

 

 

Yhteenveto: 

 alueen kuntien sote- palvelujen tuottamista suunnitellaan riippumatta tulevista hallintoratkaisuista 

 Länsi-Pohjan sote- yhteistoiminta-alueella sosiaali- ja terveyspalvelut integroidaan ja järjestetään 

väestön tarpeiden mukaan turvaten kuntalaisten lähipalvelut 

 hyvinvointipisteissä voidaan järjestää muitakin hyvinvointipalveluja esim. liikunta- ja nuorisopalve-

luja, kolmannen sektorin palveluja 

 erikoisosaaminen jalkautuu tarpeen mukaan 

9. ICT-, TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINNON ORGANISOINTI 
 

Meri - Lapin kehittämiskeskuksen seutuhallitus on päättänyt 20.3.2014 kokouksessaan käynnistää ICT-, 

talous- ja henkilöstöhallinnon selvityksen, jonka kilpailuttaa kehittämiskeskus. Lisäksi päätettiin, että tar-

jouspyynnön suunnitelma-asiakirjat käsitellään seutuhallituksen kokouksessa 10.4.2014. 

10.   HALLINTO- JA PÄÄTÖKSENTEKO 
 

Hallituspuolueet ovat sopineet 23.3.2014 yhdessä oppositiopuolueiden kanssa sosiaali- ja terveyspalvelujen 

uudistuksesta.  Kunnille tulee lakisääteinen velvollisuus kuulua sote- alueeseen. Alueet kootaan voimassa 

olevien erityisvastuualueiden rajojen pohjalta. Yksityiskohdat selviävät jatkovalmistelussa.  

Sote- alueen hallinto tullaan järjestämään kuntayhtymänä ja hallintomalli täsmentyy jatkotyön aikana. 

Meri-Lapin kehittämiskeskuksen seutuhallitus on kokouksessaan 20.3.2014 käsitellyt hallinto- ja rahoitus-

mallia koskevat liitteet ja päättänyt jatkaa niiden valmistelua 2.4.2014 kokoontuvassa hallinto- ja rahoitus-

mallia käsittelevässä työryhmässä. Työryhmän valmis esitys tulee hyväksyttäväksi seuraavaan seutuhallituk-

sen kokoukseen 10.4.2014. Tavoitteena on saada valmis esitys sote- alueen perustamisesta sekä hallinto- ja 

rahoitusmalleista seutuvaltuuston päätettäväksi 22.4.2014.  
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Organisaatiomalli 

Organisaatiomallin tulee mahdollistaa sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon in-

tegraatio ja välttää ylimääräisiä raja-aitoja. Sen tulee myös olla mahdollisimman matala, joustava ja ketterä. 

Täydellistä organisaatiomallia on mahdotonta laatia ja kaikissa organisaatiomalleissa voidaan toimia tehok-

kaasti tai tehottomasti. Organisaatiomallia tärkeämpää on laatia sosiaali- ja terveyspalveluja integroivat 

prosessit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 19: Länsi-Pohjan yhteistoiminta-alueen organisaatiomalli 

Esittelystä länsi-pohjan sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän hallinnossa 

Esittelijänä kuntayhtymän valtuustolle ja hallitukselle toimii kuntayhtymän johtaja. Hyvinvointilautakunnan 

esittelijänä toimivat neljän tulosalueen esimiehet (perhepalvelut, yhteiset sosiaali- ja terveyspalvelut, 

ikäihmisten palvelut, hallinto- ja tukipalvelut). 

Kustannusten jako 

Tammikuisessa järjestämislakiesityksessä määritettiin sote- alueen rahoitusta seuraavasti: 

Esityksen mukaan kunnat voisivat sopia keskenään, miten toiminta rahoitetaan tai millä perusteella jäsen-

kunnat maksavat vastuukunnalle sen järjestämistä palveluista. Kunnat voisivat tällöin valita alueelle parhai-

ten sopivan rahoitusmallin. Väestön ikärakenteella ja sairastavuudella painotettu kapitaatiomalli on paras 

    

KUNTAYHTYMÄN JOHTAJA 

OPERATIIVINEN JOHTORYHMÄ 

PERHEPALVELUT YHTEISET SOSIAALI- JA 

TERVEYSPALVELUT 

IKÄIHMISTEN PALVELUT 

Lapsiperheiden palvelut 

Lastensuojelupalvelut 

Aikuissosiaalipalvelut 

Vammaispalvelut 

Mielenterveyspalvelut 
ja riippuvuuksien hoito 

 

 

Avoterveyspalvelut 

Päivystys- ja 

ensihoitopalvelut 

Keskussairaala 

Kuntoutuspalvelut 

Työterveyspalvelut 

Palveluohjaus 

Kotihoito ja kotiin annettavat 

palvelut 

Ennaltaehkäisevä kuntoutus ja 

päivätoiminta 

Hoivapalvelut 

HALLINTO- JA TUKIPALVELUT 

Hallintopalvelut             Kehittämispalvelut            Hoidolliset tukipalvelut               Tukipalvelut 

 

TULOSALUEET 

VASTUUALUEET 

TULOSALUE 

VASTUUALUEET 

HALLITUS

HYVINVOINTILAUTAKUNTA 

VALTUUSTO

JAOSTO 

TARKASTUSLAUTAKUNTA 
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vaihtoehto silloin, kun tavoitellaan alueellisesti yhtenäistä, selkeää, yhteisvastuullista, yhdenvertaista ja 

oikeudenmukaista, koko alueen yhtenäiseen suunnitteluun ja kehittämiseen perustuvaa kokonaisuutta. 

Tältä pohjalta valmisteltiin Länsi-Pohjan sote- alueen rahoitusta. Tasapuolisen rahoitusmallin luominen on 

haasteellista, sillä kuntien asukaskohtaisissa sote- menoissa on suuret erot kuntien välillä.  Hyväksyttävä 

malli on löydettävissä painottamalla kapitaatiomallia uuden ehdotetun sote- valtionosuusmallin mukaisilla 

ikä- ja sairastavuuskertoimilla ja alueen suhteellisilla syrjäisyyskertoimilla 

23.3.2014 linjauksen mukaan ERVA- sote- alueen rahoitus tulee kunnilta painotetun kapitaatioperiaatteen 

mukaisesti. Sosiaali- ja terveysministeriö on käynnistänyt työn sote- palvelujen rahoituksen uudistamiseksi 

ja tätä työtä tullaan hyödyntämään myös sote- alueiden rahoitusmallin jatkokehittelyssä. Koska yhteistoi-

minta-alueen rahoitus ei enää ole alueen kuntien päätettävissä, jäädään rahoituksen osalta odottamaan 

tulevan lakiesityksen kirjauksia. 

11. YHTEENVETO JA JATKOTOIMENPIDE-EHDOTUS 
 

Länsi-Pohjan alueella on jo pitkään nähty tarve alueen sosiaali- ja terveyspalvelujen nykyistä kiinteämpään 

yhteen liittämiseen. 2000-luvulla on tehty kymmenkunta selvitystä aiheesta ja niiden tuloksena on syntynyt 

laaja ja monipuolinen yhteistyö kuntien sosiaali- ja terveyspalvelujen kesken. Myös LPSHP on osallistunut 

aktiiviseen yhteistyöhön ja kehittämiseen. Päätös yhteisen sote- organisaation perustamisesta on siirtynyt. 

Kesällä 2013 Länsi-Pohjan seutuhallitus päätti selvittää oma sote- alueen perustamista, johon senhetkisten 

valtakunnallisten linjausten mukaan kuuluisi kuntien sosiaali- ja terveydenhuolto sekä LPSHP:n erikoissai-

raanhoito. Tavoitteena oli varmistaa omalla kuntayhtymäpohjaisella sote- alueella päätösvallan säilyminen 

alueella sote- palveluissa, jotka muodostavat reilut puolet kuntien taloudesta.  Perusterveydenhuollon yk-

sikkö laati selvityksen perusteista oman sote- alueen perustamiseksi syksyllä 2013. Tämä työ on jatkona 

edelliselle selvitystyölle toimeksiantajana Meri-Lapin kehittämiskeskus. 

23.3.2014 maan hallitus linjasi uudelleen sote- uudistuksen. Uuden mallin mukaan maahan perustetaan 

viisi ERVA-sote- aluetta, jotka toimivat kaikkien sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäjinä. Palvelujen tuot-

tajina tulevat toimimaan kunnat, kuntayhtymät, yksityiset ja järjestö-organisaatiot  myöhemmin tarkemmin 

määriteltävin periaatteiden mukaan. 

 

Kun vuoden 2017 alusta alkaen Länsi-Pohjan sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät Oulu keskuspaikkana toi-

mivan pohjoisen ERVA- sote-alueen järjestämisvastuun piiriin, on tärkeää, että Länsi-Pohjan alue voi lähteä 

palvelutuotantoon yhtenä kokonaisuutena. Tällä tavoin voidaan parhaiten vaikuttaa siihen, että alueen 

sote- palvelut tuotetaan alueen palvelutarpeiden mukaan. Valmiiksi rakennettu palveluverkosto ja toimivat 

palveluprosessit ovat kilpailukykyisiä uudessa laajassa palvelujen tuotantokokonaisuudessa. Valtakunnalli-

set linjaukset valmistuvat touko-kesäkuussa 2014, ja on tärkeää aloittaa oman sote- palveluiden yhteistoi-

minta-alueen suunnittelu heti tämän jälkeen. 

Alueen sosiaali- ja terveyspalvelujen tarve muuttuu kymmenen vuoden kuluessa niin, että lasten ja nuorten 

palvelutarve säilyy ennallaan heidän määränsä pysyessä vakiona. Aktiivi-ikäisen väestön palvelutarve vähe-

nee ikäryhmän koon pienetessä (vähennys yli 4700 henkeä), mutta eläkeikäisen väestön määrän voimakas 
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nousu 3600 hengellä lisää runsaasti palvelutarvetta. Aktiivi-ikäisen väestön määrä pienenee kymmenessä 

vuodessa keskikokoisen kunnan asukasmäärän verran ja samana ajankohtana, yli 65-vuotiaiden määrä vas-

taa keskisuuren kaupungin väkilukua (17 500 henkeä). Vanhimman väestönosan, yli 75-vuotiaiden, määrä 

jatkaa kasvuaan vielä vuonna 2040.  

Palvelutarpeeseen vaikuttaa asukasmäärän lisäksi kuntalaisten elämäntilanne ja elinolosuhteet. Sairasta-

vuus ja kansantautien esiintyminen on alueella selvästi korkeampaa kuin koko maassa ja suurin osa alueen 

kunnista ylittää myös koko Lapin sairastavuuden määrän. Alueella on myös paljon työttömyyttä ja mielen-

terveys- ja riippuvuusongelmia. Nuorten syrjäytyminen on huolestuttava kehityspiirre. Väestön hyvinvoin-

nin tilanteesta johtuva palvelutarpeiden kasvu edellyttää palveluprosessien kokonaistarkastelua ja resurssi-

en uudelleen kohdistamista.  

 Alueen kuntien palvelujen kokoaminen yhteen sote- organisaatioon on välttämätöntä taloudellisista syistä. 

Alueen kunnat eivät selviä nykyiselläkään tulopohjalla jatkuvasti kasvavista sosiaali- ja terveydenhuollon 

menoista. Lisäksi tulossa oleva kuntien valtionosuuksien leikkaus huonontaa entisestään kuntien sel-

viämismahdollisuuksia tulevasta tilanteesta. Myös kymmenen vuoden päähän ennakoitu alueen aktiivi-

ikäisen väestön väheneminen lähes viidellä tuhannella henkilöllä tulee supistamaan kuntien verotuloja.  

Taloudellisesta näkökulmasta yksikään Länsi-Pohjan kunnista ei selviä yksin sosiaali- ja terveydenhuollon 

palvelujen tuottamisesta omille asukkailleen kymmenen vuoden päästä. Yhteisesti järjestetyt ja tuotetut 

integroidut sosiaali- ja terveyspalvelut turvaavat alueen asukkaiden palvelujen tasapuolisen saatavuuden 

ja mahdollistavat myös kustannustehokkuuden nostamisen palvelutoiminnassa karsimalla päällekkäistä 

työtä ja mahdollistamalla resurssien ja osaamisen organisaatio- ja kuntarajojen ylittävän käytön. 

 

Ehdotus jatkotoimenpiteiksi 

Länsi-Pohjan sote-palvelujen yksityiskohtainen suunnitteluprosessi käynnistetään heti, kun paikalliset ja 

valtakunnan tason päätökset antavat siihen edellytykset. 

Tavoitteena on luoda alueelle integroitu sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamismalli, joka sisältää kunti-

en sosiaali- ja perusterveydenhuollon palvelut sekä LPSHP:n palvelut. 

Länsi-Pohjan sote- yhteistoiminta-alue voi toimia vuoden 2017 alusta yhtenä pohjoisen ERVA-sote- alu-

een palveluntuottajana. 
 


