
Sodankylä 



PERUSTURVAPALVELUT 

KYSYMYKSIÄ RUOHONJUURITASOLTA 

SOTE- JA KUNTAUUDISTUS  



PERUSTURVAPALVELUT 

INVESTOINNIT 



PERUSTURVAPALVELUT 

• Rakennukset/laitokset 

• Koneet ja laitteet 

• Saneeraukset / uusien kohteiden rakentaminen 

• Varovaisuus lisääntyy 

• Siirretäänkö investoinnit (varsinkin kalliit) odottamaan 

sote-uudistusta 

• Nähdäänkö investointien tarpeellisuus eri tavalla 

uudessa organisaatiossa? 

 



PERUSTURVAPALVELUT 

Tässä otsikon paikka 

• Sodankylänkylän terveyskeskus rakennettu -69 

• Käynnissä selvitys, joka sisältää mm. kuntotutkimuksia, 

sisäilmatyöryhmän raportteja. 

• Selvitysten mukaan edessä on joko saneeraus tai uuden 

terveyskeskuksen rakentaminen.  

     investointi-hanke n. 19M€ 

• Miten sote- ja kuntarakenneuudistuksen vaikutukset tulisi 

huomioida investiointi-hankkeessa? 

• Ketä konsultoida – kenellä kristallipallo? 

• Päättäjät varovaisia – siirtyykö hanke – muuttuuko 

investoinnin/palveluiden sisältö? 

 

Alaotsikon voi lisätä tarvittaessa 



PERUSTURVAPALVELUT 

LÄHIPALVELUN MÄÄRITELMÄ? 



PERUSTURVAPALVELUT 

• Huomioidaanko alueelliset erityistarpeet lähipalvelun 

sisällön määrittelyssä? 

• Mitä palveluita Lapissa voidaan keskittää?  

• Määrittelyn kriteerit (?): 

- Etäisyys 

- Matkaan käytetty aika 

- Työssäkäynti-alue 

- Laatu 

- Asiakasvolyymit 

- Talous 

- Muu 



PERUSTURVAPALVELUT 

LÄHIPALVELUN MÄÄRITELMÄ?  

 

 

  ” Päivystyksen lähipalveluita ympäri vuorokauden 

tuottavien toimipaikkojen tulee sijaita korkeintaan noin 

tunnin matkan päässä potilaan kotoa – harvaan asutuilla 

alueilla noin kaksi tuntia.” 

 

Lähde: Yhtenäiset päivystyksen perusteet: STM 2010:4 

PERUSTERVEYDEN HUOLLON PÄIVYSTYS 



PERUSTURVAPALVELUT 

HENKILÖSTÖ 



PERUSTURVAPALVELUT 

• Palvelun muutosprosessin vaikutus henkilöstön 

työhyvinvointiin ja motivaatioon. 

• Palveluiden keskittäminen, miten käy työpaikan? 

• Toimenkuvat 

• Muuttuuko töiden asemapaikka 

• Palkka ja saavutetut edut 

• Tarvitaan muutosjohtamisen vahvistamista! 

 

 

 



PERUSTURVAPALVELUT 

KOLMAS SEKTORI 



PERUSTURVAPALVELUT 

• Kolmannen sektorin rooli julkisen palvelujen 

täydentäjänä 

• Järjestöjen ja paikallisyhdistysten osaamisen 

hyödyntäminen (kuuleminen) 

• Matalankynnyksen palveluiden saatavuuden 

turvaaminen (rahoittajina kunta ja RAY) 

• Vapaaehtoistyö 

• Ammatillinen järjestötyö 

• Sodankylä: 

- päihde- ja mielenterveyskuntoutujien päivätoiminta 

- Kehitysvammaisten päivätoiminta 

- Kuntouttava työtoiminta 

 

 



PERUSTURVAPALVELUT 

LÄÄKÄRIHELIKOPTERI 



PERUSTURVAPALVELUT 

• FinnHEMS Oy:n valtion erillisrahoitus päättyy sote-

paketin yhteydessä? 

• Rahoitus osaksi peruspalvelujen valtionosuus-

järjestelmää. 

• Kuntien rahoitusosuudet kasvavat. 

• Riittääkö lapin väestöpohja ja kuntien taloudellinen 

tilanne takaamaan lääkärihelikopteritoiminnan 

jatkumisen vai siirtyykö operatiivinen toiminta Ouluun? 

• Palvelun alueellinen eriarvoistuiminen? 

 

 

 



PERUSTURVAPALVELUT 

 SOTE-UUDISTUKSEN PAINOPISTE-ALUEITA 

• Väestöpohjavaatimus 

• Hallintomalli (perustaso, sote-alue, Erva) 

• Taloudelliset synegia-edut 

• Laatu 

• Keskustelun painopiste terveyspalveluissa 

 

   



PERUSTURVAPALVELUT 

MIKÄ JÄÄNYT VÄHEMMÄLLE HUOMIOLLE 

• Henkilöstö 

• Järjestöt ja säätiöt 

• Sosiaalipalvelut 

• Sote-organisaatioiden ja kuntien yhteistyön rajapinnat 

• Kuntien erilaiset palvelustrategiat ja niiden 

yhteensovittaminen sote-palveluissa  

 -  ulkoistaminen 

 -  kehittämiskohteet 

    -  säästökohteet 

 



Kiitos! 


