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1 Johdanto 
 

Vuosi 2013 oli ensimmäinen kokonainen toimintavuosi Perusterveydenhuollon yksikön tiimille (PTH-yksikkö). Vuo-

den ensimmäinen neljännes meni paljolti terveydenhuollon palvelujen järjestämissuunnitelman viimeistelyssä ja 

kuntien luottamushenkilöiden kuulemisessa, mutta varsinaiseen toimeenpanoonkin päästiin. Toimeenpanossa on 

edelleen vahvasti osallistettu kuntien ja erikoissairaanhoidon toimijoita sekä alueen kehittäjäorganisaatioita. Alu-

eellisten ja maakunnallisten toimijoiden kanssa on päästy yhteistyössä miettimään kehittämistarpeita ja rakenta-

maan toimintamalleja siitä, miten asioita viedään yhdessä eteenpäin.  Kehittämistyön tueksi on haettu ja saatu 

myös hankeresursseja.  

 

Kuluneeseen vuoteen mausteita toivat myös sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämis- ja kuntarakennemuutosesi-

tykset.  Lakisääteisten perustehtävien ohella PTH-yksikkö työsti seutuhallituksen toimeksiantona myös perustelu-

asiakirjan omalle sosiaali- ja terveydenhuollon alueelle (sote-alueelle), jota erillinen delegaatio kävi ministeriöissä ja 

eduskuntaryhmille esittelemässä. Työskentely oman sote-alueen saamiseksi jatkuu edelleen tiiviinä. 

 

 

2 Länsi-Pohjan perusterveydenhuollon yksikön tehtävät 
 

Järjestämissuunnitelman toimeenpanon myötä PTH-yksikölle terveydenhuoltolaissa asetetut tehtävät ovat jäsenty-

neet ja edenneet.  

 

Keskeisinä tehtävinä PTH-yksikkö: 

1. Tukee terveydenhuollon järjestämissuunnitelman laadintaa tuottamalla tarvittavaa tietoa 

    esimerkiksi väestön palvelutarpeista ja palvelutarpeeseen vastaamisen seurannasta.   

2. Yhteen sovittaa erikoissairaanhoitoa, perusterveydenhuoltoa ja soveltuvin osin sosiaalitointa. 

3. Osallistuu osaltaan henkilöstötarpeen ennakointiin. 

4. Koordinoi alueellista sosiaalipäivystystä.  

5. Toimii asiantuntijana perusterveydenhuollon tutkimuksen, kehittämisen, hoito- ja palveluketjujen    

     laatimisen ja täydennyskoulutuksen alueellisessa yhteensovittamisessa. Ohjaa, tukee ja koordinoi   

     alueellista kehittämistyötä sekä edistää hyvien toimintamallien jalkauttamista kaikkiin alueen  

     sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköihin.   
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3 Järjestämissuunnitelman toimeenpano 

 
PTH-yksikölle oli jo ennakkoon asetettu tiukka aikataulu terveydenhuollon palvelujen järjestämissuunnitelman laa-

timiseksi. Tämä aikataulu rytmitti työskentelyä kevään ajan ja suunnitelma valmistui annetussa aikataulussa.  

 

30.5.2013 Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin (LPSHP) valtuuston hyväksymän järjestämissuunnitelman toimeenpano 

käynnistyi välittömästi suunnitelman valmistuttua. Osa järjestämissuunnitelmassa esitetyistä kehittämistoimenpi-

teistä lähti liikkeelle jo valmisteluvaiheessa, kun toimijat keskustelivat asioista saman pöydän ääressä. 

 

Toimeenpanon perustana ovat olleet avoimuus ja alueellinen moniammatillinen työryhmätyöskentely. Osa työryh-

mistä on samoja, jotka työstivät jo järjestämissuunnitelmaa ja osaa ryhmistä on täydennetty uusilla asiantuntijoilla. 

Kuntien ja sairaalan edustajat ovat olleet hyvin motivoituneita ja sitoutuneita työskentelyyn. PTH-yksikkö on edel-

leen vastannut työryhmien organisoimisesta, kokousten järjestämisestä ja tuotetun materiaalin työstämisestä työ-

ryhmän käsiteltäväksi. Alueen palvelutiimi on terveydenhuollon palvelujen järjestämissuunnitelman vastuullisen 

tahona linjannut käynnistettävät kehittämistoimet ja oman tukensa työskentelylle on antanut myös PTH-yksikön 

ohjausryhmä ja sairaanhoitopiirin johto. 

 

 

3.1 Käynnistetyt kehittämistoimet 

 
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen  

 

Kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmät on tavattu kuntakierroksella. Sähköisen hyvinvointiker-

tomuksen laadinnan kautta on käynnistetty myös alueellisen hyvinvointisuunnitelman laadinta ja yhteistyön vahvis-

taminen. Alueellisesti hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimijoiden verkostomaisen yhteistyön vahvistaminen 

on tärkeää koska resurssit ovat kaikilla toimijoilla niukat ja voimavaroja yhdistämällä on mahdollista saada parem-

min tuloksia aikaiseksi. Yhteistyössä alueellisen terveyden edistämisen johtoryhmän kanssa on valmisteltu hanke-

hakemus Terveyden edistämisen määrärahoista. 

 

Perusterveydenhuollon tehtävät ennaltaehkäisevässä työssä 

 

Silmänpohjakuvausten osalta on sovittu kuvausten siirtymisestä LPSHP:lle elo/syyskuussa 2013. Alueellinen diabe-

testyöryhmä arvioi toimintaa syksyllä 2014, jonka perusteella palvelutiimi tekee kunnille esityksen jatkosta. 

 

Perhesuunnittelun ja seksuaaliterveyden edistämiseksi on käynnistetty alueelliset työryhmät. 

Länsi-Pohjan alueella tehdään raskauden keskeytyksiä paljon ja niiden taustalla olevia syitä pyritään selvittämään 

mm. opinnäytetyöllä, johon on sitoutunut ylemmän ammattikorkeakoulun opiskelija. Työskentelyn tukena toimii 

perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon edustajien muodostama asiantuntijaryhmä. 

Seksuaaliterveyden edistämiseksi tehdään selvitystyötä, jossa alueen toimijat selvittävät mm. mahdollisuutta laa-

jentaa ehkäisyvälineiden ilmaisjakelua nuorille aikuisille, jakelusta aiheutuvia kustannuksia ja vaikutuksia. 
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Koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa on käynnistetty matalan kynnyksen mielenterveyspalvelujen kehittämiseksi 

neuvottelut ”Psyykkaritoiminnan” toteuttamisesta kouluilla. Psykiatrinen sairaanhoitaja työskentelisi esim. koulu-

terveydenhoitajan työparina tarvittaessa. 

 

Työterveyshuollon osalta alueen kuntatoimijoiden kanssa on kartoitettu  työterveyshuollonpalvelut ja laadittu työ-

terveyshuollolle alueellinen kehittämisesitys. Tehdyn esityksen pohjalta Kemi-Tornion seutuhallitus totesi periaate-

päätöksenä, että työterveydenhuolto saatetaan yhteen vuoteen 2015 mennessä ja työ aloitetaan vuoden 2013 

aikana osana kuntarakenne- ja sote -selvitystä. Kuntien työterveyshuollot ovat kaikki mukana myös Työterveyslai-

toksen koordinoimassa Lapin Seitti-hankkeessa. 

 

Iäkkäiden neuvontapalvelujen kehittämiseksi on käynnistetty  ”Ikäihminen toimijana”-hanke. Hanke toimii samalla 

vanhuspalvelulain jalkauttamisen tukena. 

 

Mielenterveys -ja päihdetyön osalta  erityisryhmien asumispalvelujen järjestäminen  ja siihen liittyvä selvitystyö on 

suunniteltu käynnistettäväksi vuoden 2014 aikana. Selvitystyön tekemisessä on alustavasti lähestytty Asumispalve-

lusäätiötä (ASPA). Nuorten aikuisten tueksi suunnitellaan ”psyykkari -toiminnan” käynnistämistä, josta jo aiemmin 

on edellä kerrottu.  

 

Sosiaalipäivystyksen koordinointi  kuuluu PTH-yksikön tehtäviin. Kemi, Keminmaa, Tervola, Tornio ja Ylitornio ovat 

sopimuksella sitoutuneet seudullisen sosiaalipäivystyksen järjestämiseen. Simon kunta siirtyi Oulunkaaren sosiaali-

päivystysrinkiin v. 2013 alkupuolella. Sosiaalipäivystyksen kehittämisessä painopistealueina on ollut v. 2013 Virve –

päätelaitteen käyttöönotto koulutuksineen. Myös tähän liittyen on viety eteenpäin monialaista alueellista ja maa-

kunnallista viranomaisyhteistyötä. Vuoden 2013 aikana kehiteltiin myös tiedonsiirtoa ja dokumentointia vastaa-

maan nykypäivän vaatimuksia. Toimintaa ja sen sisältöjä on tilastoitu aikaisempaa tarkemmin kehittämisnäkökul-

man vahvistamiseksi. Yhteistyön tiivistämisen ja tiedottamisen kohderyhmänä ovat olleet erityisesti muut päivystä-

vät viranomaiset ja tahot. Viranomaisyhteistyön edelleen kehittäminen jatkuu ensi vuoden puolella mm. yhteisen 

kriisityön koulutuksen myötä. Vuoden 2013 lopulla käynnistettiin toiminta- ja laatukäsikirjan laadinta yhteistyössä 

sosiaalipäivystäjien ja  Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun (jatkossa Lapin AMK:n) kanssa. Sosiaalipäivystyksen 

toimintakertomus vuodelta 2013 on  luettavissa keväällä PTH-yksikön kotisivuilla 

http://www.lpshp.fi/fi/kehittaminen-ja-koulutus/perusterveydenhuollon-yksikko.html 

 

 

Kuntien vastuulla olevan sairaanhoidon järjestäminen 

 

Suun terveydenhuollon alueellisessa kehittämispäivässä joulukuussa sovittiin, että PTH-yksikkö valmistelee järjes-

tämissuunnitelman kehittämistoimenpiteiden aloittamisen. 

 

Avosairaanhoidon tuotteistamisen osalta palvelutiimi on ottanut asian tehtäväkseen. 

 

Päivystystoiminnan kehittämisellä tavoitellaan aitoa yhteispäivystystä, jossa potilasta hoidetaan jatkuvan triage -

arvion perusteella päivystyksen eri hoitolinjoissa (ensihoito, hoitajan vastaanotto, yleislääkäri, sairaalalääkäri). Työ-

ryhmä on nimetty, mutta työskentely ei ole vielä käytännössä käynnistynyt. 

 

Sairaalahoidon ja kuntoutuksen kehittämisellä tavoitellaan toimivaa hoidonporrastusta ja kotihoidon tukemista.  

http://www.lpshp.fi/fi/kehittaminen-ja-koulutus/perusterveydenhuollon-yksikko.html
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Kotiutusprosesseja on työstetty alueellisessa työryhmässä. Kotiutuspolkujen mallinnus on tehty esh:ssa ja asian 

jalkauttaminen on sairaalan sisällä käynnissä. Kunnissa hyödynnetään luotua mallia omien prosessien kehittämis-

työssä. Kuntoutukseen liittyy myös Saarenvireen tulevaisuus, josta on tehty erillistä selvitystä yhdessä Saarenvireen 

toimijoiden kanssa. Asian käsittely jatkuu kunnissa. 

Geriatriseen tutkimukseen  ja kuntoutukseen liittyen  ei ole tehty uusia avauksia vaan odotetaan sote-rakenteiden 

selkiintymistä. 

 

Kotiin annettavat palvelut 

Kotihoidon tiedonhallinnan ja toiminnanohjauksen kehittämiseksi kunnat ovat tehneet päätöksen kotihoidon mo-

biili-järjestelmän hankkimisesta v. 2014. Vanhuspalvelulain jalkauttamisen myötä ovat vanhustyönjohtajat ja koti-

hoidon palveluohjaajat muodostaneet kehittäjätiimin, joka työstää mm. kotihoidon kriteereitä. Kotiutustyöryhmäs-

sä ovat L-PKS:n ja kuntien hoitotyön asiantuntijat kehittäneet yhdessä kotiutusprosessia ja sähköistä hoitajan lähet-

teen käyttöönottoa. Sähköinen lähete on käytettävissä virtu.fi palvelun kautta. 

 

Lääkinnällisen kuntoutuksen alueellista kehittämistä jatkaa järjestämissuunnitelmaa työstänyt työryhmä. Työryh-

män on määrä laatia alueelliset linjaukset ja kriteerit lääkinnälliselle kuntoutukselle. Työskentelyn tulokset ovat 

valmiina syksyllä 2014, jolloin valmistellut asiat tuodaan kuntien päätöksentekoon. 

 

Toimintayksiköiden tarvitsemat tukipalvelut 

 

Kuljetus- ja varastointipalvelujen osalta on valmistunut alueelliset selvitykset Kemi-Tornion amk:n opinnäytetyönä.  

Selvityksissä tuodaan esille selkeitä riskitekijöitä ja kehittämiskohteita. Selvitysten pohjalta käynnistettävistä jatko-

toimista sopii palvelutiimi maaliskuun 2014 kokouksessaan. 

 
Tietojärjestelmien ja potilasrekisterien yhteiskäyttö ja toimivuus paranee eArkiston käyttöönoton myötä. Alueelli-

sen tieto- ja taloushallinnon selvitystyön ohjat otti Kemi-Tornion kehittämiskeskus ( vuoden 2014 alusta lähtien 

Meri-Lapin kehittämiskeskus). Selvitystyössä on mukana ammattiopisto Lappia. 

Laadunhallinnan ja potilasturvallisuuden osalta on alueellisesti tarvetta yhdessä työstää laadunhallintajärjestelmää. 

Toimintojen vertailtavuus tulisi mahdollistaa ja saada näkyväksi. Tähän työskentelyyn on koottu alueellinen yhteis-

työryhmä, jota täydennetään sosiaalitoimen edustajilla ja jossa asiantuntijana toimii shp:n laatupäällikkö. Lisäksi 

Lapin Amk:n opiskelija tekee opinnäytetyötä aiheesta. Työskentely on vasta käynnistynyt, ja tässä vaiheessa ollaan 

hahmoteltu toimintasuunnitelmaa ja vaiheistusta asioille. Potilasturvallisuuden osalta shp on hankkinut potilastur-

vallisuuden verkkokurssin sekä perusterveydenhuollon että esh:n henkilöstön suoritettavaksi. 

 

 

3.2 Järjestämissuunnitelman kehittämistoimiin liittyvä hanketyö 

 

Kehittämistyön tueksi on haettu lisäresursseja hankerahoituksella yhdessä Lapin maakunnan toimijoiden kanssa. 

Ikäihminen toimijana –hankkeessa (1.10.2013-30.10.2014) kehitetään alueellista palveluohjausta ikääntyville. Han-

ke toimii ikälain jalkauttamisen tukena. Hanketta hallinnoi Kolpene/ Pohjois-Suomen sosiaaliala nosaamiskeskus 

POSKE, rahoitusta Kaste-ohjelmasta , kokonaisbudjetti  1141 104 €, josta  Lapin osuus 662537 €. Kemin, Kemin-

maan, Tervolan, Tornion ja Ylitornion omarahoitusosuus yht. 44 390 € (8878 €/kunta). Simo on hankkeessa mukana 

osana Oulunkaaren kuntayhtymää. 



     
    LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ   
 

Perusterveydenhuollon yksikkö    2014 7(13)  

        

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________________ 
 
Osoite PTH   Puhelin Sähköposti  
Kauppakatu 25 Pertti Sakaranaho, ylilääkäri 040-1424516 etunimi.sukunimi@lpshp.fi 
94100 KEMI Merja Haapakorva-Kallio, kehittämispäällikkö 040-1426919       yhteinen: pth-yksikko@lpshp.fi 
 Sirpa Karjalainen, sosiaalityöntekijä 040-1427345 
      

 

eArkiston käyttöönoton tueksi haettiin ja saatiin THL:lta valtionavustusta 201 600 € (56%), kokonaisbudjetin ollessa 

360 000 €. Hanke ajoittuu vuosille  2013 -2014. Hankkeessa pilotoidaan myös sähköistä lääkärintodistusta Kelalle. 

Pilottikuntina toimivat Tervola ja Keminmaa. 

 

Lapponian Seitti-hankkeessa ovat mukana kaikkien kuntien työterveyshuollot. Tavoitteena on kehittää yhtenäisiä 

työmuotoja ja toimintamalleja.  Hankkeen omarahoitusosuus muodostuu työterveyshuollon henkilöstön työpanok-

sesta ja osallistumiskustannuksista seminaareihin. 

 

Lisäksi alueella on käynnissä hankkeita, jotka on valmisteltu ennen järjestämissuunnitelman laadintaa ja toimeen-

panoa kuten PäihdeKaste ja LastenKaste. 

 

 

3.2.1 Rahoittajalla käsittelyssä olevat hankehakemukset 

 

SenioriKaste- hakemus  on valmisteltu jatkumona Ikäihminen toimijana hankkeelle ja suunniteltu käynnistymään 

1.11.2014-30.10.2016. Hankekokonaisuutta hallinnoi Kokkola ja kokonaisbudjetti 2009 691 €. Lapin osabudjetti on 

541 429 €, ja LPSHP:n  omarahoitusosuus 46 274€. 

 

Yhessä vireämpi Meri-Lappi- hankehakemus jätettiin 14.6. 2013 haettaviksi ilmoitettuihin Terveyden edistämisen 

määrärahoihin. Hakijana LPSHP ja kokonaisbudjetti 221 110 €, josta LPSHP:n omarahoitusosuus 23 690 €. Tavoit-

teena on resurssoida alueellista yhteistyötä ja alueellisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnitelman toi-

meenpanoa.  Päätöstä hakemuksesta ei ole vielä tullut. 

 

 

3.2.2 Valmistelussa olevat hankeaihiot 

 

 Kuntoutuksen alueellisen kokonaisuuden kehittämiseksi on Kemi-Tornion amk:n  (nyk. Lapin AMK) johdolla 

valmisteltu hankehakemusta, joka pyritään jättämään tulevan Eu-ohjelmakauden hakuun vuoden 2014 ha-

kujen auetessa. 

 Yhdessä Lapin shp:n ja POSKEN kanssa on myös käynnistetty valmistelutyö paljon tukea tarvitsevien palve-

lujen kehittämiseksi. Rahoitusta on suunniteltu haettavaksi Kaste-ohjelmasta vuodelle 2015. 

 

 

 

4 Terveydenhuollonpalvelujen järjestämissuunnitelman arviointi 
 

Terveydenhuoltolain 34 §:n mukaan kuntien ja kuntayhtymän on yhdessä arvioitava järjestämissuunnitelman to-

teutumista vuosittain ja tehtävä siihen tarvittavat muutokset. 

 

Järjestämissuunnitelman laadinnan tavoitteena on ollut alueellisen yhteistyön edistäminen sosiaali- ja terveyden-

huollon palvelujen järjestämisessä, tuottamisessa ja yhteensovittamisessa. Tavoitteena on myös ollut yhteistyön ja 

sopimisen avulla purkaa päällekkäisyyksiä ja sitä kautta alentaa sosiaali - ja terveyspalveluiden kustannuksia. Kei-
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noina tähän ovat mm. hoito, - palvelu- ja kuntoutusketjutyö, osaamisen lisääminen, tukipalvelujen järjestäminen 

sekä sosiaalitoimen, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyön vahvistaminen laitoshoidon vähen-

tämiseksi ja avohoidon vahvistamiseksi. Tulevaisuudessa kustannuksia voi joillain alueilla lisätä pyrkimys palvelui-

den tasavertaiseen toteuttamiseen. Järjestämissuunnitelmaa toimeenpantaessa työryhmät arvioivat suunniteltujen 

toimenpiteiden vaikutusta kuntien kustannuksiin ennen päätöksentekoa. 

 

Toimeenpanoa ovat ohjanneet alueellinen palvelutiimi ja perusterveydenhuollonyksikön ohjausryhmä. Lisäksi Ke-

mi-Tornion seutuhallitus ja kehittämiskeskuksen johtotiimi ovat antamiensa tehtävien (esim. sote-alue valmistelu) 

osalta ohjanneet toimintaa. 

 

Varsinaiseen toimeenpanovaiheeseen päästiin kesän jälkeen, sillä järjestämissuunnitelma hyväksyttiin toukokuun 

lopussa shp:n valtuustossa.  Moni asia lähti kuitenkin liikkeelle jo ennen lopullista hyväksymistä, koska kehittämis-

työlle on ollut selkeä tarve ja tarpeet eivät ole olleet riippuvaisia organisaatioiden rakenteista tai lainsäädännöstä. 

Työryhmien työskentelyn tuloksista ensimmäisenä päätöksentekoprosessiin on edennyt työterveyshuollon alueel-

listamista koskeva selvitys. Muiden työryhmien tuloksia saadaan päätöksentekoprosessin käsittelyyn kevään 2014 

aikana. Järjestämissuunnitelmaa ja siihen liittyvää toimeenpanoa on esitelty eri yhteistyöfoorumeilla ja palvelutii-

min kautta tieto on välittynyt myös kuntiin.  

 

Järjestämissuunnitelmassa sovittujen asioiden toteuttamisen välittömät kustannukset ovat perusterveydenhuollon 
yksikön toimintakustannukset. Ohjausryhmään, eri työryhmiin ja neuvotteluihin kunkin organisaation edustajat ovat 
osallistuneet osana normaalia työtään. Hankkeiden kustannuksista on sovittu erikseen. Hankkeistamisprosessia on 
kehitettävä,  jotta  saadaan sovittua yhteiset pelisäännöt hankkeisiin osallistumisesta, hankeaihioiden priorisoinnille 
ja hankkeiden kuntarahoitusosuuksille. 
 
Järjestämissuunnitelman ensimmäisen vuoden osalta tavoitteena ollut alueellisen yhteistyön vahvistaminen ja sy-

ventäminen on toteutunut ja kehittyy edelleen. Jatkotyöskentelyn kannalta kuntien tulisi myös asettaa suunnitel-

man eri osa-alueille omat mitattavissa olevat tavoitteensa. Tällöin tavoitteiden toteutumista ja toimeenpanoa olisi 

helpompi arvioida ja alueellinen kokonaisuus hahmottuisi ehkä nyt elettyä vaihetta tarkemmin.  

 

 

  

5 Perusterveydenhuollon yksikön muut tehtävät ja toiminta v.2013 
 

Henkilöstötarpeen ennakointi ja täydennyskoulutus 

 

Yhdessä Lapin Amk:n, ammattiopisto Lappian ja Lapin shp:n pth-yksikön kanssa on toteutettu maakunnallinen sosi-

aali- ja terveydenhuollon henkilöstön osaamistarpeiden kartoitus ja ennakointi. Erikoissairaanhoidon osalta kartoi-

tusta ei vielä ole toteutettu. Käytössä on C&Q-järjestelmä, johon koottua tietoa ja sen jalostamista varten suunni-

tellaan yhteinen toimintamalli toimijoiden yhteistyönä. 

 

Täydennyskoulutustarpeita kartoitettiin myös järjestämissuunnitelman laadinnan yhteydessä. Kerätyt aihiot on 

käsitelty Länsi-Pohjan keskussairaalan (L-PKS:n) koulutustyöryhmässä, sairaalan tulosalueilla ja eri koulutusorgani-

saatioiden kanssa. Osaan esitetyistä tarpeista voidaan vastata L-PKS:n järjestämillä alueellisilla koulutustilaisuuksil-

la. Pitempikestoisiin koulutustarpeisiin pyrkivät vastaamaan koulutusorganisaatiot ja PTH-yksikkö tukee osaltaan 
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osaamisen lisäämistä erilaisilla tilaisuuksilla, työkokouksilla ja seminaareilla. Oppilaitosten kanssa on luotu yhteis-

työrakenne, joka säännöllisten tapaamisten ja tilannepäivitysten kautta tukee ennakointityötä. PTH-yksikön edus-

tus on mukana myös erityisvastuualueen (ERVA) koulutustyöryhmässä.  

 

Yleislääketieteen jatkokoulutuksen alueellinen koordinaatio 

 

PTH-yksikön ylilääkäri toimii aluekoordinaattorina tehtävänään koordinoida kuntien lääkärien jatkokoulutusta ja 

yleislääketieteen erikoistumisvaiheen ohjausta ja sairaalapalvelujaksoja.  

 

Alueellisen sosiaalipäivystyksen koordinointitehtävä 

 

PTH -yksikön sosiaalityön asiantuntijan työajasta noin 20% on mennyt sosiaalipäivystyksen koordinointitehtävään. 

Sosiaalipäivystyksessä on erityisesti kehitetty viranomaisyhteistyötä, aloitettu laatutyöskentelyä, parannettu tilas-

tointia ja kirjaamista sekä päivitetty aiempi kuntien yhteistyösopimus. 

 

Muut selvitykset 

 

PTH-yksikkö valmisteli syksyn aikana perusteet Länsi-Pohjan omalle sote-alueelle. Laadittuja perusteluja kävi erilli-

nen lähetystö esittelemässä Helsingissä ministeriöissä ja eduskuntaryhmille. Työskentely oman sote-alueen muo-

dostamiseksi jatkuu kevään 2014 aikana. Tavoitteena on, että huhtikuussa 2014 Länsi-Pohjan sote-alueen perusta-

minen on kuntien päätettävänä.  

 

Pohjoisen ERVA-alueen sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisarkkitehtuurityössä (VAKAVA-hanke) linjataan koko 

alueelle yhteiset kansalliseen sote -arkkitehtuuriin perustuvat periaatteet. Näissä pyritään huomioimaan toiminta 

(sote-prosessit), tieto (millaista tietoa tarvitaan asiakkaan hoidossa) sekä tietojärjestelmät ja teknologia, jotka tuke-

vat asiakkaan parasta mahdollista hoitoa aina terveyden edistämisestä, perusturvan (sosiaali- ja terveydenhuolto), 

erikoissairaanhoidon ja vaativan erikoissairaanhoidon prosesseissa. VAKAVA-hankkeen ohjausryhmään kuuluvat 

Länsi-pohjan shp.:stä Pertti Sakaranaho ja Reijo Nikupeteri. Projektiryhmään  kuuluvat Merja Haapakorva-Kallio 

PTH-yksiköstä ja Reijo Konu Kemin kaupungista. 

 

5.1 Verkostoituminen ja yhteistyö 

 

PTH-yksikön kannalta on ollut oleellista yhteistyön käynnistyminen kuntatoimijoiden kanssa. Palvelutiimi 

on tärkeä yhteistyökumppani, jonka toimintaan PTH-yksikkö on aktiivisesti osallistunut. Samoin yhteistyö kehittä-

miskeskuksen, seutuhallituksen ja –valtuuston on ollut tiivistä. Keväällä toteutettiin yhteistyöpalaverit suurimpien 

3. sektorin toimijoiden kanssa. SHP:n yksiköiden tapaamiset jatkuvat muiden tehtävien rinnalla. Esh:n edustus on 

mukana myös alueellisissa työryhmissä. Lisäksi PTH-yksikkön toimijat ovat osallistuneet eri hankkeiden ohjausryh-

mätyöskentelyyn. 
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THL:n ja STM:n työkokoukset 

 

THL:n ja STM:n järjestämiin kansallisiin PTH-yksiköiden työkokouksiin on osallistuttu neljä kertaa. Osana sote-

järjestämislain  valmistelua osaamiskeskusten (OSKE) ja PTH-yksiköiden  yhteistä kehittämisrakennetta on pohdittu 

valtakunnallisesti kolmessa erillisessä työkokouksessa. Sote-järjestämislakityöryhmä jätti asian kuitenkin raportis-

saan auki ja muodostettavien sote-alueiden päätettäväksi. 

 

Maakunnallinen yhteistyö 

Yhteistyö aluehallintoviraston (AVI) toimijoiden kanssa on edennyt. AVIn edustus on mukana alueellisessa tervey-

den edistämisen johtoryhmässä ja lisäksi tehdään koulutuksellista yhteistyötä. Lapin Liiton hyvinvointiohjelman 

koordinaatioryhmässä, Lapin Liiton sote -selvitystyön ja POSKEN ohjausryhmissä on mukana PTH-yksikön ylilääkäri. 

Amk:n koordinoimassa maakunnallisessa hyvinvointialan klusterissa on edustajana PTH-yksikön kehittämispäällik-

kö. Kemi-Tornion amk:n  hallinnoimassa Pohjoisen hyvinvoinnin paikkatieto-hankkeessa on PTH-yksikön edustajana 

ollut sosiaalityön asiantuntija. PTH –yksikön sosiaalityöntekijä osallistuu myös AVI:n sosiaalialan yhteistyöryhmään 

ja HÄKE:n kehitystyöryhmään. Yksikön jäsenet osallistuvat myös Erva -alueen yhteistoimintaan kukin omalla osaa-

misalueellaan. 

 

ERVA-alueen PTH-yksiköiden yhteistyö 

- Pohjois-Suomen erva-alueen PTH -yksiköt ovat kokoontuneet säännöllisesti. Laajemmat kokoukset pidettiin ke-

väällä Kokkolassa ja syksyllä Rovaniemellä. Näiden lisäksi on pidetty videoneuvotteluja kerran kuukaudessa. 

- Yhteistyössä on laadittu mm. koko erva-alueelle asiakkaan valinnanvapautta koskeva ilmoittamislomake ja tarvit-

tavat tiedotteet. Lisäksi on sovittu kehittämisen vastuualueet. 

- Yhteistyö etenkin Lapin shp:n PTH-yksikön kanssa on tiivistä. Yhteistyöpalavereissa on lisäksi ollut mukana POSKE. 

 

Muut verkostoitumistilaisuudet 

-  Arjen turvaa-hanke yhteistyöpalaveri toukokuussa 

- Alueella toimivien yksityisten ja 3. sektorin toimijoiden kanssa yhteistyöpalaverit (Majakka, Meän talo, Botnia,   

  Turvapoiju ) 

- STM:n Terveyserojen kaventaminen- seminaari  maaliskuussa 

- Mielenterveys- ja päihdeneuvosto helmikuussa, toukokuussa, lokakuussa ja marraskuussa 

- Kuntamarkkinat syyskuussa 

- Yleislääkäripäivät marraskuussa  

- Alueelliset hoitotyön johtajien neuvottelupäivät 

- Lapin sosiaali- ja terveysjohdon toukokuun ja marraskuun neuvottelupäivät Pohtimolammella 

- Innomarkkinat marraskuussa 

- Verkostokonsulttien yhteistyöpäivät toukokuussa ja marraskuussa 

- Kuntien luottamushenkilöiden tapaamiset, valtuustoinfot ja kuntakierrokset 

- Posken  tiedontuotannon- työkokoukset 
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5.2 Järjestetyt seminaarit, koulutukset 

 
 Länsi-Pohjan ja Lapin shp:n yhteinen sote-seminaari  Pohtimolammellla toukokuussa ja marraskuussa 2013 

 Hyvinvointikertomusten laatijoiden tuki- työpaja 3.9.2013 yhteistyössä AVIn  kanssa. 

 Kotiutusprosessit Länsi-Pohjassa -  iltapäiväseminaari 12.11.2013, osallistujia liki 80 henkilöä. 

 Sosiaalipäivystyksen koordinaatiotyöhön liittyen on järjestetty kuukausittain työkokouksia päivystysyhteis-

työn kehittämiseksi. 

 
 

6 Tiedottaminen ja media 
 

 
MEDIA TILAISUUS/MUOTO    KOHDERYHMÄ 

30.4. 2013 Radio Perämeri haastattelu järjestämissuunnitelmasta  

16.5.2013 Pohjolan Sanomat  Uutinen sote-palvelurakenteesta yleisö 

28.5.2013 Länsi-Puhuri PTH-yksikön toiminnasta 
 

LPSHP:n jäsenyhteisöt 

3.6. 2013 PTH- yksikkö Sähköinen tiedote PTH-yksikön ajan-
kohtaisista asioista 

Alueen ja maakunnan toimi-
jat, yhteistyökumppanit 

24.11.2013 Pohjolan Sanomat 
 

Kannanotto, mielipidekirjoitus sote-
asioista 

Yleisö, kuntapäättäjät 

27.11.2013  Radio Perämeri Uutishaastattelu raskauden keskeytyk-
siin ja ehkäisyvälineisiin liittyvän selvi-
tystyön käynnistymisestä 

Yleisö 

19.12.2013 PTH-yksikkö 
 

Sähköinen tiedote PTH-yksikön ajan-
kohtaisista asioista 

Alueen ja maakunnan toimi-
jat, yhteistyökumppanit 

 
 

7 PTH-yksikön talous 

 
Perusterveydenhuollon yksikön toimintakustannukset olivat v. 2013 295 704 €.   

Talousarvioon verrattaessa ylitystä syntyi 8 384 €, jonka aiheuttivat ennakoitua suuremmat palkkamenot ja matka-

kustannukset. Lisäksi PTH- yksikön kautta on rahoitettu järjestämissuunnitelman toimeenpanoon liittyvää selvitys-

työtä ja järjestettyjen tilaisuuksien asiantuntijapalkkioita ja kokouskuluja.  Yleislääketieteen erikoistumiskoulutuk-

sen aluekoordinaattorityöstä on tullut tuottoa  5609, 96 €. Kun menoista vähennetään tulot, niin saadaan to-

teumaksi 290 094,04 € eli 4,50 €/asukas. 
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8 PTH-yksikön ohjaus ja arviointi 

 
PTH-yksikön työskentelyä ovat ohjanneet monialainen ohjausryhmä, shp:n johto ja alueen palvelutiimi. Lisäksi Ke-
mi-Tornion seutuhallitus ja kehittämiskeskuksen johtotiimi ovat antamiensa tehtävien (esim. sote-alue valmistelu) 
osalta ohjanneet toimintaa. Palvelutiimi on ohjannut PTH-yksikköä järjestämissuunnitelman toimeenpanossa. PTH-
yksikön ohjausryhmä on kokoontunut vuoden aikana viisi kertaa tarkastelemaan järjestämissuunnitelmaa ja sen 
toimeenpanoa sekä arvioimaan yksikön toimintaa. Ohjausryhmän kokoonpano on esitetty liitteessä 1. 
 
PTH-yksikkö on uusi toimija, aikaisempaa vertailupohjaa ei ole, joten arvioinnille ei ole aiempaa vertailupohjaa. 
Organisaatioissa tapahtuu paljon muutoksia ja  PTH-yksikkö on koettu hyväksi ”välikädeksi” kuntien sosiaali- ja ter-
veyspalvelujen ja shp:n välillä. Ohjausryhmän jäsenten näkemyksen mukaan lääkäreiden koulutusasiat ovat eden-
neet uudella sykkeellä samoin ylilääkäreiden kokoukset. Hoitotyönjohtajien alueelliset kokoukset ovat myös jämä-
köityneet ja yhteistyö perusterveydenhuollon kanssa tiivistynyt. AMK:n kannalta yhteistyö käynnistynyt hyvin ja 
hyödynnetään resursseja hyvin, kehittämistyössä päästy alueelliseen yhteistyöhön, askeleita eteenpäin.  
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LIITE 1 

 
Ohjausryhmän jäsenet ja varajäsenet 
 
Ylitornio:  Johtava lääkäri   Kari Askonen  puheenjohtaja 
  Perusturvajohtaja  Eeva Leukumaa 
 
Tornio:  Terveyspalvelujen päällikkö lääkäri Sakari Malin 
  koulutusylilääkäri   Jukka Ronkainen 
 
Kemi:  Johtava lääkäri Mari Kärkkäinen 

Sosiaali- ja terveystoimen johtaja Liisa Niiranen 
 

Tervola:  Kunnanjohtaja  Mika Simoska  
  Sosiaalijohtaja    Helena Hartikainen 
 
Lapin AMK:  Erityisasiantuntija Leena Leväsvirta   

Vs. koulutuspäällikkö   Sinikka Kähkölä 
 

Keminmaa:   Johtava hoitaja, vs. perusturvajohtaja Eila Metsävainio  
  Johtava lääkäri     Lauri Sipola 
 
Simo:  Kunnanjohtaja Esko Tavia 
  Luottamushenkilö      Minna Simoska  
 
LPSHP:  Shp:n johtaja Riitta Luosujärvi 

Johtajaylilääkäri Juha Kursu, 
Ylihoitaja  Sirkka Tuunainen 

 
Muut ohjausryhmään kutsutut: 
 
Oulunkaaren kuntayhtymä: kuntayhtymän johtaja Leena Pimperi-Koivisto  

 ylilääkäri  H.Tapio Hanhela  
 


