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LAPIN HYVINVOINTIOHJELMA

• Lapin hyvinvointiohjelmassa yhdeksi keskeiseksi 
kehittämishankkeeksi asetettiin palvelurakenteiden 
kehittäminen Lapissa siten, että turvataan palvelut 
koko maakunnan alueella ja rakennetaan Lappiin 
oma harvaan asutun alueen palvelumalli, jossa 
huomioidaan myös valtakunnan rajat ylittävä 
yhteistyö.

• Hyvinvointipalveluiden kehittämiseen strategiksi 
tavoitteiksi asetettiin hyvinvointiohjelmassa: 
palvelujen saatavuuden varmistaminen koko 
maakunnan väestölle, syrjäytymisen tehokas 
ehkäiseminen ja väestön kokonaisvaltaisen 
hyvinvoinnin edistäminen.

• Hyvinvointipalvelujen tulisi pohjautua julkisen, 
yksityisen ja kolmannen sektorin yhteistyöhön ja 
asiakaslähtöiseen palveluprosessien 
kehittämiseen.  Tavoitteena on laatia Lapin kunnille 
yhteistyösopimukset palveluiden tuottamisesta 
asiakaslähtöisesti ja peruspalveluiden tuottaminen 
kuntarajattomasti.



LAPIN HYVINVOINTIOHJELMA

• Saamelaisväestön kielellisten ja kulttuuristen 
oikeuksien toteuttamiseksi Lapin 
hyvinvointiohjelmassa tavoitteeksi on 
asetettu, että hyvinvointipalvelut tulee 
järjestää saamelaisten kulttuuri-itsehallinnon 
perusteella saamelaisten omalla 
äidinkielellä, suunnitella saamelaisten 
omista lähtökohdista saamelainen 
kulttuuritausta, perinteiset arvot sekä 
elämänmuoto ja ajattelutapa huomioiden.

• Lapissa kaikilla on yhdenvertaiset ja turvatut 
mahdollisuudet tasapainoiseen, rikkaaseen 
ja turvalliseen elämään. Lappi antaa 
elämänvoimaa. (Lapin hyvinvointiohjelma 
2010 – 2015)



LAPIN SOTE-MALLI

• Lapissa on koettu sosiaali- ja terveyden-
huollon järjestämislain valmisteluryhmän 
väliraportissa esitetyn maakunnan 
keskuskaupungin pohjalle rakentuvan 
vastuukuntamallilla toteutettavan sosiaali- ja 
terveydenhuollon alueen soveltuvan 
huonosti laajaan ja harvaan asuttuun 
maakuntaan, jossa on kaksi 
maakuntakeskusta ja erot aluerakenteessa 
ovat suuria. Ikä- ja väestörakenteen muutos 
ja kiristyvä kuntatalous edellyttävät kuitenkin 
maakunnan omista lähtökohdista nousevia 
toimenpiteitä.

• Eihän se mittään hyövää / Tehemmäkö pois



LAPIN SOTE-MALLI

• Hankkeen päätavoite on määrittää 
Lapin sote-palveluiden tarpeen ja 
tarjonnan tavoite ja tahtotila 5- 10 
vuoden aikajänteellä.

• Tavoitteena on ensivaiheessa kartoittaa 
ja mallintaa Lapin maakunnan sosiaali-
ja terveydenhuollon nykytila, 
hyödyntäen laajasti olemassa olevia 
selvityksiä ja niiden taustamateriaaleja.

• Periaate: Ongelmia ei ratkaista samalla 
tavalla, jolla ne ovat syntyneet – Albert 
Einstein.



LAPIN SOTE-MALLI

• Keskeisenä lappilaisten asiakasnäkö-
kulma. 

• Nykyiset hallinnolliset rajat eivät saa 
muodostua rajaavaksi tekijäksi tulevan 
palvelurakenteen hahmottamisessa. 

• Hallintomallien tarkastelu jätetään tämän 
työn ulkopuolelle. 

• Maakunnan yhteinen tahtotila palveluista 
voi jatkossa luoda rationaalisen pohjan 
käydä keskustelua hallinnosta ja sen 
rakenteista.

• Lähtökohta: v. 2014 valtionosuudet ovat    
v. 1990 tasolla, kuntien velvoitteet ovat 
kaksinkertaistuneet – Kuntaliitto.



LAPIN SOTE-MALLI

• Palvelurakenteen kartoitus pitää sisällään 
mm. väestökehitys ja sairastavuus trendien 
arviointia.

• Tavoitteena on rakentaa karttamallille 
pohjautuva visio siitä mitkä Lapin sosiaali-
ja terveydenhuollon palvelut tuotetaan 
lähipalveluina, alueellisina ja mitkä 
erikoispalvelut tulisi tuottaa keskitettyinä. 

• Ennen lopullisen tavoitetilan määrittelyä 
tehdään vaihtoehtoisia toteuttamis-
malleja.  Selvitysmiehellä on kuitenkin 
vapaus tehdä itsenäisesti esityksiä 
palvelurakenteesta.

• Vaihtoehto: Rakenneuudistus on karsimista 
ja keskittämistä – Raimo Sailas.



Lapin sote-malli työsuunnitelma 2013-2014

Työsuunnitelma

Karttapohjan tekniset ratkaisut

Aikaisemman tiedon keräys ja koonti

Seututilaisuudet, kuulemiset, infot yms.

Tiedottaminen

Ohjausryhmä

Selvityksen kirjallisen muodon valmistelu

Seminaari

LOKA MARRAS JOULU TAMMI HELMI MAALIS

Tahtotila!



LAPIN SOTE-MALLI
Sosiaali- ja terveydenhuollon sektorijaotteluun perustuva malli:

• Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yhteistyö

• Seulonnat

• Lasten ja nuorten palvelut (neuvolat, koulu- ja opiskelija terveydenhuolto, perheneuvola, 

perhetyö etc.)

• Lastensuojelu

• Työterveyshuolto

• Ikäihmisten palvelut (kotiin annettavat palvelut, omaishoidon tuki, geriatriset palvelut, 

palveluasuminen, neuvontapalvelut)

• Mielenterveys- ja päihdepalvelut

• Aikuissosiaalityö, toimeentulotuki ja kuntouttava työtoiminta sekä sosiaalinen luototus, 

talous- ja velkaneuvonta

• Vammaispalvelut ja kehitysvammahuollon erityispalvelut

• Suun terveydenhuolto

• Kiireellinen hoito – päivystykset (pth, suun th, esh, sosiaalipäiv)

• Avosairaanhoito – terveyskeskukset

• Vuodeosasto ja sairaalahoito

• Erikoissairaanhoito

• Ensihoito

• Lääkinnällinen kuntoutus ja apuvälinehuolto

• Sosiaali- ja potilasasiamiehet

• Toimintayksiköiden tarvitsemien tukipalvelujen järjestäminen

– Laboratoriopalvelut

– Radiologia ja kuvantamispalvelut

– Lääkehuoltopalveluiden järjestäminen

– Lääkintälaitehuolto

– Kuljetus- ja varastointipalvelut

– Tietojärjestelmien ja potilastietorekisterien yhteiskäyttö ja toimivuus



LAPIN SOTE-MALLI

Trendien ja ennusteiden valitut mittarit ja 
kriteerit (validius?):

• väestönkehitys: ikärakenne, vanhusväestö, 
huoltosuhde, syntyvyys/kuolleisuus, 
muuttoliike

• sosiaaliset: työttömyys, 
pitkäaikaistyöttömyys, syrjäytyneisyys, 
toimeentulotuki

• terveys: sairastavuus vakioitu/vakioimaton

• elinkeinot: pendelöinti, työpaikkojen kehitys, 
alkutuotannon määrä

• maantiede: etäisyydet, saavutettavuus

• talous: vos-riippuvaisuus, kunnan 
kumuloituneet alijäämät, velkamäärä, 
toimintamenot e/asukas



SOTE- ja KUNTAUUDISTUS

Kunta SoTe
ongelmat - raha ei riitä

- heikko omistajaohjaus
- erikoisammattilaisten 
(psykiatrian lääkärit, 
puheterapia jne.) puute
- muuttotappio
- huono huoltosuhde

- erikoissairaanhoidon 
menojen kasvu
- esh-palveluiden saatavuus
- kansalaisten eriarvoisuus
- väestön vanheneminen

ongelmien
konkreettiset
syyt
mistä ongelmat
johtuvat?

- menojen kasvu ylittää tulojen 
kasvun
- suuri kiinteistökanta, jonka 
peruskorjauksia valtio ei enää 
tue
- kuntien tehtävät lisääntyneet
- kuntalaisten omavastuu 
vähäinen
- kuntayhtymät ja tytäryhtiöt 
toimivat kuin valtiot valtiossa, 
mikä johtaa osaoptimointiin
- työ- ja opiskelupaikkojen 
keskittyminen johtaa väestön 
keskittymiseen ja ikärakenteen 
vinoutumiin 

- medikalisoituminen
- teknologian keskittyminen 
ja kallistuminen
- hoitoketjujen 
epäyhtenäisyys
- erilliset tietojärjestelmät
- ihmisten muuttuneet 
elintavat
- väestön pidentynyt elinaika



SOTE- ja KUNTAUUDISTUS
ongelmista 
johdetut ja niihin 
vastaavat loogiset 
tavoitteet

- rahan riittävyys
-palveluiden  ja työpaikkojen 
saatavuus koko maassa
-> elinvoimaisuuden tukeminen -
> rahoituspohjan turvaaminen
- toimiva omistajaohjaus

- menojen kasvun hallinta
- organisaatioiden välisten ja 
sisäisten raja-aitojen minimointi
- palvelujen saatavuus koko 
maassa
- väestön terveemmät elintavat

kuntauudistuksen 
tavoitteet

- vahvat peruskunnat
- kuntaliitokset
- läpinäkyvä, demokraattinen ja 
tehokas kunta
- valta ja vastuu samoissa käsissä
- julkisen talouden alijäämän 
kattaminen

- palveluiden saatavuuden 
yhdenvertaisuus
- lähipalveluiden saatavuus 
turvataan
- kaikki kunnat rahoittavat sote-
palveluja
- rajaton perusterveydenhoito ja 
erikoissairaanhoito
- julkisen talouden alijäämän 
kattaminen

kuntauudistuksen 
toimenpiteet

- ei konkreettisia toimenpiteitä, ne 
jäävät kuntien ratkaistavaksi?

- asukasmäärien alarajat
- sairaanhoitopiirit puretaan
- järjestämisvastuu peruskunnille 
ja sote-alueille
- suunnitelma lähipalveluiden 
toteuttamisesta
- vastuukunnassa yhteinen 
toimielin; kuntien edustus

huomioon 
otettavaa

- muutoskustannukset 
huomioimatta
- taloudelliset hyötylaskelmat 
puuttuvat

- muutoskustannukset 
huomioimatta
- taloudelliset hyötylaskelmat 
puuttuvat



KESKUSTELUN HERÄTTÄJIÄ

Raimo Sailas sote-uudistuksesta (ESS): 

• Siinä ei ole kunnon käsikirjoitusta eikä punaista 
lankaa. Mitä siinä oikein tavoitellaan? Sailas 
palauttaisi uudistuksen lähtöruutuun ja uudistaisi 
ensin terveydenhuollon monikanavaisen 
rahoitusjärjestelmän ja pohtisi vasta sitten, missä 
kaupungeissa ihmisiä hoidetaan. ”Jään vähän 
ihmettelemään, miten kouluja käyneet sivistyneet 
ihmiset viitsivät sellaista ehdottaa. Sillä ei ole 
mitään tekemistä kestävyysvajeongelman 
ratkaisemisen kanssa.”

Prof. Harisalo: 

• Päätöksenteko on syvästi henkinen prosessi. 
Ihmiset näkevät usein vain sen minkä haluavat 
nähdä ja pitävät oikeana kerran oppimaansa. He 
ovat haluttomia luopumaan ennakkokäsityksistään 
ja oppimaan uutta. Näiden asioiden parempi 
ymmärtäminen auttaa organisaatioita kehittämään 
päätöksentekoaan.



KESKUSTELUN HERÄTTÄJIÄ

Prof. Harisalo: 

• Rationaalinen päätöksenteko - epäjatkuva päätöksenteko 
- jotenkutenselviämisen-strategia

• Organisaatiot todennäköisemmin epäonnistuvat kuin 
onnistuvat uudistuksissaan.

Arto Koski:

• Automaattivaikutusten korostaminen heikentää 
toteutusta.

Sixten Korkman:

• Mikä on poliittisesti liian aikaista on taloudellisesti liian 
myöhäistä.

Mark Twain: 

• Selvitämme ensin tosiasiat – sitten voitte vääristellä niitä 
mielenne mukaan. 

Vanhat suomalaiset kansanviisaudet:

• Keskeneräistä työtä ei sovi arvostella

• Keskeneräistä työtä ei pidä hulluille eikä herroille näyttää 



