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Perusterveydenhuollon yksikön toimintakertomus vuodelta 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PVM Versio Selitys Tekijä 

16.12.2014 0.1 perusluonnos MH-K 

3.2.2014  täydennyksiä, stilisointia TH 

9.2.2015 0.2 täydennyksiä, stilisointia PS 

10.2.2015  lähetetään shp:n / johdon 
kommenteille 

PS 

11.3.2015 0.2 ohjausryhmän käsittely  
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1 Johdanto 
 

Vuosi 2014 oli työntäyteinen toimintavuosi Perusterveydenhuollon yksikön tiimille (PTH-yksikkö). Tiimin jäseninä 

ovat toimineet, kehittämispäällikkö Merja Haapakorva-Kallio ja ylilääkäri Pertti Sakaranaho ja sosiaalityöntekijä 

Sirpa Karjalaisen sijaisena 29.1.2014 alkaen Teija Horsma. Vuoden töitä rytmitti paljolti terveydenhuollon palve-

lujen järjestämissuunnitelman jatkotyöt.  Alkuvuodesta tärkeä tehtävä oli toimia Leena Leväsvirran ja Seija Par-

viaisen kumppaneina heidän työstäessään Länsi-Pohjan sote-yhteistoimintalueen perustamissuunnitelmaa.  

Sote-järjestämislain valmistelun seuraaminen ja parlamentaarisen valmisteluryhmän lobbaaminen oman palve-

lutuotantoalueen saamiseksi sekä oman tuotantoalueen valmistelu olivat tärkeä osa vuoden loppupuoliskon 

tehtävissä. Tähän liittyen myös Lapin sote-malli-hankkeessa oltiin aktiivisesti mukana. Työskentely oman tuotan-

toalueen perustamiseksi jatkuu edelleen tiiviinä. Kehittämistyön tueksi on haettu ja saatu myös hankeresursseja.  

2 Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon yksikön 
tehtävät ja toiminta 
 
Terveydenhuoltolaki (L1326/2010 35§) määrittelee perusterveydenhuollon yksiköiden keskeiset tehtävät, joiden 
mukaan yksikkö 

 toimii asiantuntijana perusterveydenhuollon kehittämisen, tutkimuksen, palvelu-, hoito- ja kuntoutusket-
jujen laatimisen sekä täydennyskoulutuksen alueellisessa yhteistyössä 

 sovittaa yhteen erikoissairaanhoitoa, perusterveydenhuoltoa ja soveltuvin osin sosiaalitointa 
 ohjaa ja tukee sairaanhoitopiirin kuntia terveydenhuollon palvelujen järjestämissuunnitelman laadinnassa 

 
Perusterveydenhuollon yksikön ydintehtävänä on toimia linkkinä perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja 
sosiaalitoimen välillä. PTH -yksikön toimintaa määrittää terveydenhuoltolain ja -asetuksen lisäksi se, mitä yksikön 
tehtävistä, ohjauksesta ja yhteistyöstä eri toimijoiden kanssa sovitaan terveydenhuollon palvelujen järjestämis-
suunnitelmassa. Perusterveydenhuollon yksikön keinot toimia perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja 
sosiaalitoimen välillä ovat erilaisia riippuen kehitettävästä asiasta. Kaikkiaan yksikkö luo uusia toimintatapoja yh-
teistyön ja verkostojen kehittämiseen. 
 
Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon yksikölle määriteltyjen tehtävien mukaan yksikkö 

 tukee terveydenhuollon järjestämissuunnitelman laadintaa tuottamalla tarvittavaa tietoa esimerkiksi vä-
estön palvelutarpeista ja palvelutarpeeseen vastaamisen seurannasta 

 yhteen sovittaa erikoissairaanhoitoa, perusterveydenhuoltoa ja soveltuvin osin sosiaalitointa 
 osallistuu osaltaan henkilöstötarpeen ennakointiin 
 koordinoi alueellista sosiaalipäivystystä 
 toimii asiantuntijana perusterveydenhuollon tutkimuksen, kehittämisen, hoito- ja palveluketjujen laatimi-

sen ja täydennyskoulutuksen alueellisessa yhteensovittamisessa 
 ohjaa, tukee ja koordinoi alueellista kehittämistyötä sekä edistää hyvien toimintamallien jalkauttamista 

alueen sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköihin. 
 
LPSHP:n perusterveydenhuollon yksikön työskentely ja kehittämistoiminta jäsentyy seuraavien asiakokonaisuuk-
sien kautta: 
 

1. Terveydenhuollon palvelujen järjestämissuunnitelma 
o tuki kunnille suunnitelman laadinnassa, päivittämisessä, toteutuksessa ja arvioinnissa 
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o tiedon tuottaminen 
o asiantuntijatyöryhmien kokoaminen ja toiminnan koordinointi 
o neuvottelut muiden toimijoiden kanssa, verkostoyhteistyö 

 
2. Perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja soveltuvin osin sosiaalitoimen yhteensovittaminen 

o hoito-, palvelu- ja kuntoutusketjutyön koordinointi 
o alueelliset asiantuntijatyöryhmät 
o asiantuntijuus 
o hankeyhteistyö 

 
3. Osaamisen varmistaminen ja henkilöstötarpeiden ennakointi  

o alueellinen lisä- ja täydennyskoulutusyhteistyö 

o henkilöstötarpeiden ennakointi ja rekrytointiyhteistyö  

o yleislääketieteen erikoistumisen aluekoordinaatio  
 

4. Alueellisen sosiaalipäivystyksen koordinointi (yksikön sosiaalityöntekijä) 
o päivystäjätyöryhmien ja asiantuntijatyöryhmien kokoaminen 
o toimintasuunnitelman ja -kertomuksen laatiminen  
o kehittämisen tuki 
o yhteistyö ja tiedottaminen 

 
5. Alueellinen kehittämistyö ja toimintamallien jalkauttaminen sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköihin 

o osallisuus ja asiantuntemus alueellisten kehittämistyöryhmien työskentelyssä 
o yhteistyö erva-alueen kehittämishankkeissa 
o yhteistyö Länsi-Pohjan ja Lapin sos-esh ja pth-kehittäjien verkostossa 
o osallisuus koulutus-ja järjestötoimijoiden verkostoissa 

 
 
Muut perusterveydenhuollon yksikölle osoitetut tehtävät 
Yleislääketieteen jatkokoulutuksen alueellinen koordinaatio (yksikön ylilääkäri) 
 

2.1 Raportit, selvitykset ja valmistelutyö 
 
 
Sosiaali- ja terveydenhuoltoon kohdistuvat muutospaineet ja -tarpeet määrittivät PTH-yksikön toimintaa vuoden 
2014 ajan. Yhteistyössä Meri-Lapin kehittämiskeskuksen kanssa toteutettiin Länsi-Pohjan sote-alueen muodosta-
mista koskeva selvitystyö. Selvitystyötä päätoimisesti tehneet Leena Leväsvirta ja Seija Parviainen työskentelivät 
tammi-maaliskuussa 2014 PTH-yksikön tiloissa tiiviissä yhteistyössä yksikön henkilöstön kanssa.   
 
Sote-järjestämislain valmisteluun liittyen PTH-yksikön ylilääkäri kävi Meri-Lapin kehittämiskeskuksen toimitusjoh-
tajan kanssa Helsingissä tapaamassa ministereitä, ministeriöiden virkamiehiä, eduskuntaryhmien puheenjohtajia 
ja sote-järjestämislain parlamentaarisen ohjausryhmän jäseniä lobaten oman tuotantoalueen saamista. Lisäksi 
peruspalveluministeriä tavattiin Rovaniemellä. 
 
Lapin Liiton käynnistämään sote-valmistelutyöhön käytettiin myös PTH-yksikön resursseja. PTH-yksikön ylilääkäri 
ja kehittämispäällikkö osallistuivat selevitysmies Tommi Lepojärven vetämän Lapin liiton sote-mallin ohjausryh-
män toimintaan sekä sote-mallin jatkohankkeen valmisteluun. 
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PTH-yksikön sosiaalityöntekijä valmisteli Meri-Lapin kehittämiskeskuksen palvelutiimille lausunnon Sosiaalihuol-
lon lainsäädännön uudistuksesta Sosiaali- ja terveysministeriöön. Lausunnon myötä eduskunnan sosiaali- ja terve-
ysvaliokunta kutsui Meri-Lapin kehittämiskeskuksesta asiantuntijan kuultavakseen. Palvelutiimi valtuutti PTH-
yksikön sosiaalityöntekijän lausunnon valmistelijana toimimaan asiantuntijana kuulemistilaisuudessa. Sosiaali-ja 
terveysvaliokunnan kuulemistilaisuus Meri-lapin kehittämiskeskuksen osalta oli 11.11.2014.   
 
Osaamisen varmistamiseen ja henkilöstötarpeiden ennakointiin liittyen toteutettiin raportti ”Länsi-Pohjan sai-
raanhoitopiirin kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon osaamistarvekartoitus”, perustuen syksyllä 2013 Koulutus-
kuntayhtymä Lappian C&Q menetelmällä, lähinnä terveydenhuollon yksiköistä keräämään aineistoon. Raportissa 
kartoituksen tulokset esitettiin ko. organisaatioiden tämänhetkisen osaamistarpeen osalta. Aineiston analyysistä 
ja raportin laatimisesta vastasi PTH-yksikön sosiaalityöntekijä.  
 

2.2 Järjestetyt koulutukset ja seminaarit 
 
Alueen toimijoiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osaamisen vahvistamiseksi järjestettiin monialaiselle 
kohderyhmälle koulutusta yhteistyössä Lapin Aluehallintoviraston, Terveempi Pohjois-Suomi hankkeen ja Lapin 
Ammattikorkeakoulun kanssa.  Päivän koulutuksessa perehdyttiin hyvinvoinnin tiedolla johtamiseen ja hyvinvoin-
tikertomuksen laatimiseen. koulutukselliseen seminaariin osallistui 30 henkilöä. 
 
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen alueellisen suunnitelman laatimiseksi toteutettiin myös kaksi alueellista 
työpajaa tammikuussa ja toukokuussa. Työpajoihin osallistui yhteensä 50 henkilöä.  Työpajojen toteutuksessa 
hyödynnettiin myös Lapin ammattikorkeakoulun menetelmäosaamista. 
 
Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön osaamisen tueksi toteutettiin yhteistyössä Työterveyslaitoksen kanssa 
alueellinen koulutus uudistuvasta opiskeluterveydenhuollosta, koulutukseen osallistui 35 henkilöä. 
 
Seudullisen sosiaalipäivystyksen koordinaattorin roolissa PTH-yksikön sosiaalityöntekijä organisoi vuonna 2013 
suunnitellun kaksipäiväisen alueellisen kriisityön koulutuksen. Kouluttajana toimi kriisipsykologi, dosentti Salli 
Saari. Koulutuksen ensimmäinen päivä oli tarkoitettu Länsi-pohjan alueen sosiaalipäivystäjille ja toinen päivä vi-
ranomaistahoille ja muille päivystyksellistä työtä tekeville tahoille. Viranomaistahoista osallistui koulutukseen 
mm. poliisi, pelastuslaitos ja hätäkeskuslaitos, muita toimijoita mm. seurakunta sekä kunnallisen ja alueellisen 
henkisen ensiavun ryhmiä ym. toimijoita, yhteensä noin 120 henkilöä.   
 
Yhteistyössa valmistellut koulutukset ja seminaarit 
 
Terveyttä lapista –seminaarin suunnittelutyöryhmän työskentelyyn osallistuminen  
Lapin sote-johdon neuvottelupäivät Pohtimolla 15-16.5.2014  
 

2.3 Verkostoituminen ja yhteistyö 
 
Kansallinen yhteistyö 
 
PTH-yksikön toimijat ovat osallistuneet THL:n koolle kutsumiin verkostokokouksiin kolme kertaa vuoden aikana.  
STM:n  Kaste-ohjelmajohtajan kanssa on valmisteltu Pohjois-Suomen osalta kehittämispäivää, joka toteutuu ke-
väällä 2015. PTH-yksikön jäsenet osallistuivat Kuntaliiton järjestämille kuntamarkkinoille.  
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Pohjois-Suomen sairaanhoitopiirien PTH-yksiköt ovat kokoontuneet säännöllisesti kerran kuukaudessa. Palaverit 
ovat toteutuneet pääsääntöisesti videokokouksina, ja kaksi kertaa PTH-yksiköt ovat kokoontuneet yhteispalave-
rissa Oulussa. 
 
ERVA-alueen PTH-yksiköiden välistä työnjakoa on pyritty kehittämään kuluneen vuoden aikana seuraavasti: 
Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen yhteistyössä vetovastuu on ollut PPSHP:n PTH-yksiköllä. Tietohallinnon 
osalta vastuussa ovat olleet Lapin shp:n ja PPSHP:n PTH-yksiköt. Osaamisen kehittämisen ja täydennyskoulutuk-
sen osalta vetovastuussa ovat olleet Länsi-Pohjan ja PPSHP:n PTH-yksiköt. Hoito-, palvelu- ja kuntoutusketju työs-
kentelystä vetovastuu on ollut Lapin shp:n PTH- yksiköllä.  
 
Työryhmätyöskentelyn kautta on pyritty selvittämään aihepiirin ympärillä toimivat tahot, kartoittamaan nykytilaa 
ja kehittämistarpeita sekä ennen kaikkea karsimaan päällekkäistä työtä. 
  
Maakunnallinen yhteistyö 

- Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus 
o Lapin toimijat ovat aktiivisesti osallistuneet yhteistyöhön Lapin ja Länsi-Pohjan shp:n 

PTH-yksiköiden kanssa, mm. videopalaverit noin joka toinen kuukausi ja yhteiset kehit-
täjäkokoukset kaksi kertaa vuodessa 

o Osallistuminen Posken koolle kutsumaan Pohjois-Suomen tiedontuotannon verkoston 
työseminaareihin kaksi kertaa vuodessa 

- Lapin AVI 
o Terveyden edistämisen koordinaatioryhmä 

- Lapin Liitto 
o Hyvinvointialan klusteri 
o Hyvinvoinnin seurantaryhmä 
o Hankkeiden ohjausryhmätyöskentely 
o Lapin kuntapäivät 

- Sos-esh –pth yhteistyö 
o Posken ,Lapin shp:n ja Länsi-Pohjan shp:n  kehittäjien palaverit 3 kk välien  

 
 

Alueellinen yhteistyö 
PTH-yksikön toimijat ovat osallistuneet säännöllisesti Meri-Lapin kehittämiskeskuksen palvelutiimin 
kokouksiin 

 
Lapin AMK:n ja koulutuskuntayhtymä LAPPIA:n kanssa on rakentunut osaamisen kehittämisen ja 
koulutuksen suunnittelun ympärille säännöllisesti kokoontuva yhteistyöfoorumi. Myös opinnäyte-
työn tekijöitä on saatu kytkettyä mukaan kehittämistoimiin, käytännön esimerkkeinä logistiikkaan 
liittyvät opinnäytetyöt ja seudullisen sosiaalipäivystyksen laatukäsikirjatyö.  
 
Järjestökentän toimijoiden kanssa käynnistyi yhteistyö Järjestötietopisteen toiminnan suunnitte-
luun ja toiminnan käynnistämiseen liittyen.  Järjestötietopiste sijoitettiin L-PKS:n tiloihin ja toimin-
taa koordinoi Majakka ry. 
 
Majakka ry ja Meän Talon edustajat kutsuttiin terveyden edistämisen alueelliseen johtoryhmään. 
 

Sosiaalipäivystyksen kehittämiseen ja koordinaatioon liittyvä yhteistyö ja verkostoituminen: 
- Lapin AVI 
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o Lapin alueen sosiaalialan yhteistyöryhmä 2-3krt/v 
- Hätäkeskuslaitos 

o Oulun toimialueen sosiaalitoimen kehitysryhmä 2-3 krt/v 
 

Muut verkostoitumistilaisuudet ja työkokoukset 
 
Pohjois-Suomen tiedonhallinta-yhteistyö: Pth-yksikön kehittämispäällikkö varsinaisena jäsenenä ja 
ylilääkäri varajäsenenä osallistuivat VAKAVA- hankeen työskentelyyn. VAKAVA -hankkeessa määri-
teltiin sote-tiedonhallinnan kansallista kokonaisarkkitehtuuria. Pohjoisen sote-alueen tiedonhallin-
ta- ja ict-verkostoyhteistyö käynnistyi VAKAVA hankkeen päättymisen jälkeen. Ylilääkäri ja kehittä-
mispäällikkö olivat mukana työryhmissä, joissa valmisteltiin uuden sote-järjestämislakiesityksen 
mukaisen pohjoisen sote-alueen tietohallinnon kehittämistarpeita ja kehittämisstrategiaa.    

 

2.4 Hankevalmistelu ja -yhteistyö 
 
Alueelliseen kehittämistoimintaan ja sen tueksi on PTH-yksikön toimesta aktiivisesti haettu resursseja eri rahoi-
tusohjelmista. Hankkeistamista ja siinä tehtävää yhteistyötä on viety systemaattisesti eteenpäin. Palvelutiimi lin-
jasi, että hankkeissa painotetaan terveydenhuollon palvelujen järjestämissuunnitelmassa esitettyjä kehittämis-
toimenpiteitä, hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä, sosiaali- ja terveydehuollon palvelutuotantoa ja sote- aluet-
ta edistäviä sekä alueellista yhteistyötä eteenpäin vieviä hankkeita. Palvelutiimi linjasi niin ikään että hankkeiden 
valmistelutyöhön osallistuminen tapahtuu PTH-yksikön kautta ja toimesta. 
 
Hankevalmistelua on tehty yhdessä Lapin shp:n perusterveydenhuollon yksikön, Pohjois-Suomen sosiaalialan 
osaamiskeskuksen (Poske) , Lapin Ammattikorkeakoulun ja  Majakka ry:n kanssa. Posken johdolla on valmisteltu 
ylimaakunnallisia hankkeita KASTE-ohjelmaan, Lapin AMK:n kanssa on keskitytty ESR-ohjelmaan ja Terveyden 
edistämisen määrärahoihin ja Majakka ry:n kanssa ESR-hankkeeseen. 
 
Vuonna 2014 toteutui vanhuspalvelulain toimeenpanoon suunniteltu Ikäihminen toimijanan -hanke, jota hallinnoi 
Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus ja jossa Länsi- Pohjan alueella oli oma osionsa. Marraskuussa 2014 
käynnistyi SenioriKaste-hanke jossa Länsi-Pohjan alueen tavoitteena on kehittää ja mallintaa alueellinen  ja myös 
maakunnallinen muistisairaan hoito-, palvelu- ja kuntoutusketju sekä alueellinen muistikoordinaattorin toiminta-
malli.  
 
Lapin ammattikorkeakoulun kanssa suunniteltiin shp:n hakema hanke terveyden edistämiseen nimeltä ”Miehinen 
juttu”. Vuoden lopussa THL:ta saadun tiedon perusteella hanke oli saamassa myönteisen rahoituspäätöksen. Ma-
jakka ry:n kanssa suunniteltiin järjestöjen ja julkisen sektorin yhteisen sote-rajapinnan kartoittamiseen ja järjestö-
jen palvelutarjottimen rakentamiseen hanke, jota Majakka ry hakee ESR-rahoitusohjelmasta.  
 
Kaste-ohjelman syksyn 2014 hakuun jätettiin paljon tukea tarvitsevia, paljon palveluja käyttäviä koskeva hankeha-
kemus, jota valmisteltiin POSKEn johdolla ylimaakunnallisena yhteistyönä.  
 

3 Terveydenhuollon palvelujen järjestämissuunnitelman toteutumi-
nen 
 

Terveydenhuollon palvelujen järjestämissuunnitelmassa esitetyt kehittämistoimenpiteet ovat pääsääntöisesti 
käynnistyneet ennakkoon asetetulla aikataululla. Osa valmistelluista toimenpide-ehdotuksista (kuten työterveys-
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huollon suunnitelma, ikääntyvien alueellinen palveluohjausmalli) odottaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelu-
tuotantoalueen valmistelutyön etenemistä, mutta osa tehdystä työstä siirtyy jo toimintaan (esim. lääkinnällisen 
kuntoutuksen linjaukset, raskaudenkeskeytyksen hoitopolku). Tuotantovaiheeseen on myös tulossa kotihoidon 
mobiili toiminnanohjausjärjestelmä. Järjestämissuunnitelman toteuman tilanne on tarkemmin esitetty liitteessä 1. 
 
Päivystystoiminnan kehittämiseksi käynnistyi suunnittelutyö, joka konkretisoitui 1.1.2015 käynnistyneeseen 
akuuttiklinikkaan. Terveyskeskusten yhteispäivystys ja erikoissairaanhoidon päivystys yhdistyivät aidoksi päivys-
tykseksi, jossa asiakkaan päivystysasia hoidetaan saman hoitotiimin johdolla. 
 
Kuntien sosiaali- ja terveydenhuollossa on käynnistynyt alueellinen laatutyö. Kunnat ovat ottamassa käyttöönsä 
SHQS-laatujärjestelmän kriteeristön ja laatutyön yhdenmukaistamiseksi on perustettu alueellinen laatutyöryhmä, 
jonka toimintaa tukee shp:n laatupäällikön asiantuntijuus. Järjestämissuunnitelman jatkokehittämistoimenpiteet 
ovat yleensä saaneet kuntien ja sairaanhoitopiirin päätöksenteossa suotuisan vastaanoton. Ainoastaan valtakun-
nan korkeimpien aborttimäärien hillitsemiseen suunnattu nuorten naisten ehkäisyn korvattavuus jäi alueellisesti 
toteutumatta, kun kunnista vain Tervola varasi tähän määrärahan vuoden 2015 budjettiin. 
 

4 Tiedottaminen ja media  
 

”lmainen ehkäisy” kiinnosti mediaa runsaasti jo valmisteluvaiheessa.  Suomen korkeimmat suhteelliset aborttilu-
vut ja suunnitelmat uusiksi ehkäisyn korvausmalleiksi nousivat paikallislehtien otsikkoihin ja paikallisradio haastat-
teli pth-yksikön ylilääkäriä pariin otteeseen. Suuruudeltaan aivan eri luokan asiasta, sote-uudistuksen vaiheista ja 
paikallisesta valmistelusta, ylilääkäri antoi myös haastatteluja paikallismedioihin.  
 

5 Perusterveydenhuollon yksikön talous 
 
Perusterveydenhuollon yksikön toiminnankustannukset vuodelta 2014 olivat 335 000€. Vuoden 2013 toimintaku-
lut olivat 340 000€. Henkilöstömenot muodostavat suurimman menoerän. 
 
PTH- yksikön kautta on rahoitettu järjestämissuunnitelman toimeenpanoon liittyvää selvitystyötä ja järjestettyjen 
tilaisuuksien asiantuntijapalkkioita ja työryhmien kokouskuluja. Asukasta kohden laskettuna PTH-yksikön vuotui-
nen kustannus oli noin 4,80 €. 
 

6 Perusterveydenhuollon yksikön ohjaus ja arviointi 
 
PTH-yksikön työskentelyä ovat ohjanneet shp:n johto, monialainen ohjausryhmä sekä Meri-Lapin kehittämiskes-
kuksen palvelutiimi. PTH-yksikön ohjausryhmä on kokoontunut vuoden aikana 3 kertaa tarkastelemaan ja arvioi-
maan järjestämissuunnitelman toimeenpanoa sekä arvioimaan muuta yksikön toimintaa. Lisäksi ohjausryhmä ja 
palvelutiimi ovat pitäneet kaksi yhteistä kokousta. Ohjausryhmän kokoonpano on esitetty liitteessä 1. 
 
Liitteet: Ohjausryhmän kokoonpano (liite 1.) 
 Terveydenhuollon järjestämissuunnitelmatyöskentelyn toteumataulukko (liite 2.) 
 Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon osaamistarvekartoitus: 

 http://www.lpshp.fi/media/osaamistarvekartoitus_lpshp.pdf  
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