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1. Johdanto 

Vuonna 2018 perusterveydenhuollon yksikössä (PTH-yksikkö) toimivat ylilääkäri Pertti Sakaranaho, 
kehittämispäällikkö Merja Haapakorva-Kallio ja erikoissuunnittelijan sijaisena Vuokko Ohtonen. PTH-yksikön 
resurssit supistuivat kesäkuussa, kun ylilääkäri jäi työlomalle ja erikoissuunnittelijan sijaisen työsuhde päättyi 
18.6.2018. Uusia henkilöitä tai sijaisia ei palkattu, mutta yksikön ylilääkärin tehtäviä hoiti oman työn ohella 
sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri (Päivi Väre 30.04.–30.11.2018 ja Jyri J. Taskila 23.7.–5.8.2018 ja 22.10.2018 – 
28.2.2019). 
 
Sosiaali- ja terveydenhuoltoon kohdistuvat muutospaineet ja -tarpeet määrittivät PTH-yksikön toimintaa myös 
vuonna 2018. Yksikön ohjausryhmä priorisoi PTH-yksikön keskeisimmäksi tehtäväksi edelleen alueellisen sote-
yhteistyön, asioiden aktiivisen edistämisen ja toimijoiden tukemisen. Lisäksi sote-asioita työstettiin yhteistyössä 
sekä maakunnallisten että kansallisten toimijoiden kanssa. 
 
Maakunnallisen työn ohella PTH-yksikön resursseja suunnattiin Länsi-Pohjan kuntien kilpailuttaman 
yhteisyrityksen toiminnan käynnistämiseen. Yhteisyritys Mehiläinen Länsi-Pohja Oy aloitti toimintansa 18.6.2018. 

2. Yksikön tehtävät ja toiminta 

Terveydenhuoltolaki (L1326/2010 35 §) määrittelee perusterveydenhuollon yksiköiden keskeiset tehtävät, joiden 
mukaan yksikkö: 

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

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

laadinnassa. 
 
Yksikön ydintehtävä on toimia linkkinä perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalitoimen välillä. 
Toimintaa määrittää terveydenhuoltolain ja -asetuksen lisäksi se, mitä yksikön tehtävistä, ohjauksesta ja 
yhteistyöstä eri toimijoiden kanssa sovitaan terveydenhuollon palvelujen järjestämissuunnitelmassa. 
Perusterveydenhuollon yksikön keinot toimia perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalitoimen 
välillä ovat erilaisia riippuen kehitettävästä asiasta. Yksikkö myös luo uusia toimintatapoja yhteistyön ja 
verkostojen kehittämiseen. 
 
Yksikön työskentely ja kehittämistoiminta jäsentyvät seuraavien asiakokonaisuuksien kautta: 
 
2.1 Terveydenhuollon palvelujen järjestämissuunnitelma 

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

 
Toteuma 2018 
 Terveydenhuollon palvelujen järjestämissuunnitelmalle laadittiin 2017 toimeenpano-ohjelma, joka 

konkretisoitui Länsi-Pohjan sote-projektina, jota PTH-yksikkö koordinoi. Vuonna 2018 jatkettiin 
projektin toimintakonseptin käynnistämistä ja siihen vaikuttavien lainsäädännöllisten muutosten 
työstämistä. 

 
2.2 Perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja soveltuvin osin sosiaalitoimen yhteensovittaminen 

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

Toteuma 2018 
 Olemassa olevia alueellisia asiantuntijatyöryhmiä on hyödynnetty tarpeen mukaisesti. 
 PTH-yksikön työntekijät ovat osallistuneet shp:n sisäisiin työryhmiin osana hoito- ja 

kuntoutusketjutyötä. 
 
2.3 Osaamisen varmistaminen ja henkilöstötarpeiden ennakointi 

o alueellinen lisä- ja täydennyskoulutusyhteistyö 

o henkilöstötarpeiden ennakointi ja rekrytointiyhteistyö  

o yleislääketieteen erikoistumisen aluekoordinaatio  
 

Toteuma 2018 
 Koulutusorganisaatioiden (AMK, Lappia) kanssa on käyty säännöllistä vuoropuhelua 

koulutustarpeista. 
 Erikoissairaanhoidon laatu- ja koulutustyöryhmien työskentelyyn on osallistuttu. 

 
2.4 Alueellinen kehittämistyö ja toimintamallien jalkauttaminen sote-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 
o alueellinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yhteistyö 

 
Toteuma 2018 
 Lapin AMK:n ja koulutuskuntayhtymä Lappian kanssa osaamisen kehittämisen ja koulutuksen 

suunnittelun ympärille rakennetun yhteistyöfoorumin kanssa on kokoonnuttu kaksi kertaa vuodessa. 
Tapaamisissa on päivitetty hanketilannetta, pohdittu uusia kehittämishankkeita ja päivitetty sekä 
sote- että koulutusuudistusten tilanteita. 

 Yhteistyö Länsi-Pohjan ja Lapin sos-esh- ja pth-kehittäjien verkostossa on ollut säännöllistä. 
 Alueellinen terveyden edistämisen johtoryhmä on kokoontunut kaksi kertaa vuoden aikana 

tekemään tilannekatsausta kuntien, shp:n, koulutusorganisaatioiden ja järjestöjen hyvinvoinnin 
edistämisen tilasta sekä maakunnallisen hyvinvointikertomuksen valmistelusta. Kokouksiin on 
osallistunut myös Lapin aluehallintoviraston edustaja. 

 
2.5 Muut perusterveydenhuollon yksikölle osoitetut tehtävät 
 
Yleislääketieteen jatkokoulutuksen alueellinen koordinaatio 
 

Toteuma 2018 
 On toimittu Oulun yliopiston yleislääketieteen erikoislääkärikoulutuksen ohjausryhmässä. 
 On koordinoitu yleislääkärien erikoistumisjaksoja keskussairaalassa. 
 On järjestetty avohoidon lääkärille alueelliset kuukausikoulutukset. 
 On osallistuttu yleislääketieteen erikoistumiskoulutuksen aluekoordinaattorityöhön. 

 
Alueellisen virka-ajan ulkopuolisen sosiaalipäivystyksen koordinointi  

o päivystäjätyöryhmien ja asiantuntijatyöryhmien kokoaminen 
o toimintasuunnitelman ja -kertomuksen laatiminen  
o kehittämisen tuki 
o yhteistyö ja tiedottaminen 
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Toteuma 2018 
  Sosiaalipäivystäjien työryhmä on kokoontunut lähes joka kuukausi. 
 Sosiaalipäivystyksen toimintasuunnitelma ja -kertomus on laadittu vuosikellon mukaisesti. 

Sosiaalipäivystyksen toimintakertomus käsitellään alueen palvelutiimissä. 
 VIRVE-viranomaisverkon käytön laajenemisen valmistelu alueen virka-aikaiseen 

sosiaalipäivystykseen. 
 Sosiaalipäivystyksen koordinaatio ei ole toiminut suunnitellusti, koska alan asiantuntijaa ei ole ollut 

ja kehittämispäällikkö on hoitanut koordinaatiotehtävää oman työnsä ohella. 
 Sosiaalipäivystyksen kannalta merkittävimpiä asioita olivat Hätäkeskuksen tietojärjestelmän 

uudistus, koulutukset organisoitiin alkuvuodesta 2018 mutta itse järjestelmän käyttöönotto 
tapahtui XI/2018. 

 Sosiaalipäivystyksen koordinaatiotehtäviin kuului myös moniviranomaisyhteistyöstä sopiminen. 
Ohjeistuksen osalta sosiaalipäivystys, ensihoito ja poliisi saivat sovittua käytännöt vuoden 2018 
lopussa. Pelastuslaitoksen osalta asia on vielä hieman kesken. 

 
Sosiaalihuollon kirjaamisvalmennusten käynnistäminen 

o Kirjaamisvalmennus vahvistaa sosiaalihuollon kirjaamisosaamista, yhtenäistää asiakasasiakirjojen 
tietosisältöjä sekä asiakirjojen laatimisen ja käsittelyn käytäntöjä sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain 
vaatimusten mukaisesti. 

o Kirjaamisvalmennus valmistaa sosiaalihuollon työntekijöitä määrämuotoisen kirjaamisen 
haltuunottoon ennen Kanta-palveluihin liittymistä 

 
Toteuma 2018 

 Kansakoulu-hankkeen toisen vaiheen kautta koulutettiin kahdeksan kirjaamisvalmentajaa, jotka 
valmistuivat kesäkuussa 2017. 

 Sosiaalitoimistoissa on joka kunnassa ainakin osa henkilöstöstä tietoisia muutoksesta, useimmissa 
kunnissa kotihoidon kirjaamisen laatuun on myös kiinnitetty huomiota, mutta yhtenäistä infoa 
muutoksen tulosta sekä kirjaamisen laadun kehittämisen tarpeesta ei kotihoidon työntekijöille ole 
pidetty. 

 
Meri-Lapin kehittämiskeskuksen palvelutiimin koordinointi 

o kokoukset 
o lausuntojen valmistelu 
o asioiden työstäminen 
o tiedottaminen 

 
Toteuma 2018 

 Palvelutiimi on kokoontunut säännöllisesti kerran kuukaudessa PTH-yksikön koolle kutsumana. 
Kokoontumiset ovat kiertäneet shp:n jäsenkunnissa. 

 Palvelutiimissä on valmisteltu alueellisia lausuntopohjia, sovittu yhteisistä rekrytoinneista (sijais- ja 
tukiperhetyöntekijä), käsitelty hankintoja mm. alueelliset tietojärjestelmähankkeet. 

 Tiedottaminen on tapahtunut pääsääntöisesti sähköpostilla ja yhteisissä kokouksissa 
 

3. Raportit, selvitykset ja valmistelutyö 

PTH-yksikkö on toiminut shp:n, kuntien ja yhteisyrityksen rajapinnassa pyrkimyksenään edistää yhteistyötä ja 
palvelutuotannon toimivuutta. Ohjausryhmän näkemyksen mukaan PTH-yksikön osallistuminen yhteisyrityksen 
haltuunottoprojektiin oli välttämätöntä, jotta myös yhteisyritykseen kuulumattomien shp:n jäsenkuntien osalta 
saadaan tehtyä yhteisyrityksen, sairaanhoitopiirin ja kuntien toiminnan yhteensovittaminen.  
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PTH-yksikön ohjausryhmän linjausten mukaisesti toimintojen rajapintoja on tarkasteltu useissa kokouksissa 
syksyn aikana. PTH-yksikön koolle kutsumat kokoukset ovat käsitelleet mm. logistiikkaa, apuvälineitä, 
kuntoutusta, neuvolatyötä ja lääkäripalveluita jne. Kokousten tulemana on syntynyt sovittuja käytäntöjä, 
seurattavia asioita ja toimintojen uudelleen organisoitumista. Oleellisinta lienee kuitenkin se, että keskeiset 
toimijat ovat tutustuneet toisiinsa ja sitä kautta löytäneet keskusteluyhteyden. 

4. Järjestetyt koulutukset ja seminaarit 

Toteuma 2018 
 Yhdessä Lapin shp:n PTH-yksikön kanssa on järjestetty Lapin sote-johdon neuvottelupäivät 

Pohtimolammella keväällä ja syksyllä 2018. Neuvottelupäivillä on käsitelty sairaanhoitopiirien ja 
kuntien ajankohtaisia asioita, kuultu sote-uudistuksen etenemisestä maakunnassa, perehdytty 
käynnissä oleviin hankkeisiin ja eri paikoissa luotuihin hyviin käytäntöihin. Neuvottelupäivien 
aineisto on julkaistu verkossa. 

5. Verkostoituminen ja yhteistyö 

Toteuma 2018 
 

Kansallinen yhteistyö 
THL 

o PTH-verkostokokous 
o Kansanterveystyön johtajien verkosto 
o Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen 

STM 
o Sote-muutosjohtajan tilaisuudet 
o STM:n kärkihankkeiden seminaarit (Toimiva kotihoito ja Lape) 
o Sote-lakiuudistustilaisuudet 

 
Maakunnallinen yhteistyö 

 
Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Poske 

o Lapin toimijat ovat aktiivisesti osallistuneet yhteistyöhön Lapin ja Länsi-Pohjan shp:n 
PTH-yksiköiden kanssa, mm. videopalaverit noin joka toinen kuukausi ja yhteiset 
kehittäjäkokoukset kaksi kertaa vuodessa 

 
Lapin AVI 

o Terveyden edistämisen koordinaatioryhmä (virallisesti nimetty) ja yhteistyöpalaverit, 
jossa toimijoita vaihtelevasti 

o Lapin alueen sosiaalialan yhteistyöryhmä 
 

Lapin Liitto 
o Hyvinvointialan klusteritoiminta 
o Hyvinvoinnin seurantaryhmä 
o Hankkeiden ohjausryhmä työskentely 
o Maakunnan sote-valmistelun työryhmät, esim. sparrausryhmä 
o Maakunnallisen hyvinvointikertomuksen indikaattorityö 
 

Sos–esh–pth-yhteistyö 
o Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen, Lapin shp:n ja Länsi-Pohjan shp:n 

kehittäjien palaverit 3–4 kk välein 
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Pohjois-Suomen alueen yhteistyö 
o Hätäkeskuslaitos 
o Oulun toimialueen sosiaalitoimen kehitysryhmä 
o Pohjois-Suomen sosiaalihuollon tiedonhallinnan valmisteluryhmä 
o OYS-ERVA-alueen koulutustyöryhmä 

 
Alueellinen yhteistyö 

Järjestöyhteistyössä on vahvistettu verkostoja ja kumppanuutta Majakka ry:n kanssa. Yhteistyössä 
on suunniteltu kehittämishankkeita ja PTH-yksikkö on vetänyt hanketoimijoiden yhteistyöryhmää. 
 
PTH-yksikkö on järjestänyt alueelliset avohoitolääkärien kuukausikoulutukset. 

 
Sote-valmistelun ohella on eteenpäin viety PTH-yksiköiden tehtäviin liittyvää 
työryhmätyöskentelyä. Säännöllisesti ovat kokoontuneet mm. 

o Terveyden edistämisen alueellinen johtoryhmä 
o Alueen johtavat lääkärit 
o Sairaanhoidon ja päivystyksen yhteistyöryhmä 
o Sosiaalipäivystäjien työryhmä 

 
Muut verkostoitumistilaisuudet ja työkokoukset 

 
Kuluneen vuoden aikana yhteydenpito Lapin PTH-yksikön kanssa on ollut aktiivista mutta ERVA-
tasolla PTH-yksiköiden yhteistyö on jäänyt vähäiseksi. Lisäksi PTH-yksikön jäsenet ovat osallistuneet 
oman organisaationsa sisäisiin työryhmiin. 

6. Hankeyhteistyö ja -valmistelu 

Palvelutiimi on linjannut, että alueen yhteisissä hankkeissa painotetaan terveydenhuollon palvelujen 
järjestämissuunnitelmassa esitettyjä kehittämistoimenpiteitä, hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä, sosiaali- ja 
terveydenhuollon palvelutuotantoa sekä alueellista yhteistyötä eteenpäin vieviä hankkeita. 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 koulutuskuntayhtymä Lappian kanssa 
 
Lapin AMK:n kanssa on keskitytty ESR-ohjelmaan ja Terveyden edistämisen määrärahoihin ja Majakka ry:n kanssa 
ESR- ja Leader-hankkeisiin. 
 
Hankevalmistelun lisäksi PTH-yksikön toimenkuvaan on kuulunut osallistuminen eri hankkeiden 
ohjausryhmätyöskentelyyn mm.  Hyvinvointia yhteistyöllä Meri-Lapissa, Yhtä köyttä (Majakka) sekä hyvinvointia 
edistävät kotikäynnit (AMK). Lisäksi on osallistuttu STM:n kärkihankkeiden LAPE-hankkeen ja Toimiva kotihoito 
Lappiin-hankkeen ohjausryhmä- tukitiimityöskentelyyn.  
 
Vuonna 2018 toimivia alueellisia hankkeita olivat: 
 

o Hyvinvointia yhteistyöllä Meri-Lapissa –hanke (3/2015 – 2/2018) 
o Hallinnoijana Majakka ry., yhteistyökumppanina Länsi-Pohjan shp ja jäsenkunnat 
o ESR-rahoitus 
o Tavoitteena on luoda kuntien ja järjestöjen yhteinen palvelutarjotin ja selkeyttää kolmannen 

sektorin ja kuntien palvelutoiminnan rajapintaa 
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o Yhtä köyttä hanke – Kylien hyvinvoinnin monipalvelupisteet Länsi-Pohjassa (2017/2018) 
o Hallinnoijana Majakka ry, asiantuntijayhteistyö PTH-yksikkö 
o Leader-rahoitus, kohdealue: Tervola, Keminmaa, Simo, Tornio, Ylitornio ja Pello 
o Tavoitteena on kehittää hankkeeseen valittujen kuuden pilottikylän kanssa eri 

elämänkaariryhmien hyvinvointipalveluita maaseudun sivukylillä ja luoda kyläkohtaiset 
hyvinvoinnin monipalvelupisteen toimintamallit. 

 
o Toimiva kotihoito Lappiin (10/2016 – 10/2018) 

o STM:n kärkihanke, jota hallinnoi Kolpeneen ky ja koordinoi POSKE 
o Maakunnallinen hanke 
o Hankkeessa ovat keskiössä kotona asumista tukevat, varhaista tukea ja kuntoutusta tarjoavat ja 

teknologiaa hyödyntävät palvelut, joita tuotetaan laajassa yhteistyössä eri toimijoiden kesken ja 
joissa huomioidaan myös saamenkieliset ikäihmiset ja heidän palvelutarpeensa. 

o Hankekokonaisuuteen kytkeytyy myös STM:n ikäihmisten muutosagentti, jotka on nimetty 
jokaiseen maakuntaan. 

 
o Lapsiperheiden muutosohjelma LAPE-hanke (2017–2018) 

o Maakunnallinen kärkihanke, jonka tavoitteen on uudistaa lasten- ja perheidenpalvelut 
vastaamaan nykyisiä ja tulevia tarpeita 

o Hankekokonaisuuteen kytkeytyy myös STM:n LAPE- muutosagentti, jotka on nimetty jokaiseen 
maakuntaan. 
 

o Sote-ammattilaisten osaamisen optimointi: osaamistarpeet nyt ja tulevaisuudessa (9/2017 – 4/2018) 
o Hallinnoijana Itä-Suomen yliopisto ja osatoteuttajina Lapin amk ja Savonia amk 
o Valtioneuvostonkanslian rahoittama 
o Tavoitteena selvittää ja arvioida millaisia osaamistarpeita sote-uudistus synnyttää 

 
Valmisteltu 

 THL:n terveyden edistämisen määrärahoihin valmisteltiin Nuorten mielenterveyden edistäminen-
hanke yhdessä Lappian, Lapin Amk:n, kuntien sivistystoimien ja järjestöjen kanssa mutta rahoitusta ei 
saatu. Aihe alueen tiimoilta selvitellään ESR-rahoitusta. 

 Osaamisen mahdollistaminen digipalveluissa OmaDigi/Lapin amk, rahoittajalla 

 Kunnon Mummola Lapin amk:n, Luulajan yliopiston ja Lapin liikunnan yhteistyöhanke, jossa 
pääteemana on tasapainon merkitys kaatumisten ehkäisyssä ja ikäihmisten kotona selviytymisen 
tukemisessa. Hakemusta ei ole vielä jätetty (Interreg hakuaika 12/2018- 2/2019). 

 
Kansalliset hankkeet, joissa ollaan mukana 

UNA-hankkeessa tehdään useiden sairaanhoitopiirien ja kuntien asiantuntijoiden kanssa yhteinen sosiaali- ja 
terveydenhuollon tietojärjestelmäkokonaisuuden vaatimusmäärittely, jossa huomioidaan laajasti eri sosiaali- 
ja terveyspalveluiden tarpeet aina kotiin tuotavista palveluista vaativaan erikoissairaanhoitoon asti. LPSHP 
tulee pilotoimaan UNA-lomakkeistoa. 

7. Terveydenhuollon palvelujen järjestämissuunnitelman toteutuminen 

 Terveydenhuollon palvelujen järjestämissuunnitelman mukaisesti tehty kehittämistyö tukee 
systemaattisesti sote-rakenneuudistuksen toteutumista. 

 Terveydenhuollon palvelujen järjestämissuunnitelman toimenpideohjelma konkretisoitui Länsi-Pohjan 
sote-projektiksi ja siinä luoduksi toimintakonseptiksi. 

 Alueellinen suun terveydenhuollon tietojärjestelmän kilpailutus valmisteltiin 2017 ja uusi järjestelmä 
otettiin käyttöön keväällä 2018 

 Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2018-2025 päivitettiin syksyllä, kunnat ovat sen hyväksyneet ja 
shp:n valtuusto käsittelee suunnitelman keväällä 2019 
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Postiosoite PTH-yksikkö Puhelin Sähköposti 
Kauppakatu 25 Kari S. Lankinen, vt. ylilääkäri 040 142 4516 etunimi.sukunimi@lpshp.fi 
94100 KEMI Merja Haapakorva-Kallio, kehittämispäällikkö 040 142 6919 pth-yksikko@lpshp.fi 

8. Tiedottaminen 

PTH-yksikkö on toiminnassaan pyrkinyt aktiivisesti jakamaan tietoa toiminnastaan ja ajankohtaisista asioista niin 
alueella kuin kansallisestikin yhteistyökumppaneilleen ja keskeisille sidosryhmille. Tiedottamista on hoidettu 
pääsääntöisesti sähköpostilla sekä sidosryhmätapaamisilla eri tilaisuuksien ja kokousten yhteydessä. 
Verkkosivujen käyttöä tulisi edistää ja tuoda sitä kautta toimintaa enemmän esille. 

9. Talous 

Perusterveydenhuollon yksikön toiminnan kustannukset vuodelta 2018 olivat 264.400,00 €, (suunniteltu 
talousarvio 331.841,00 €). Henkilöstömenot olivat suunniteltua pienemmät johtuen täyttämättömistä toimista. 
 
PTH-yksikön kautta on resursoitu järjestämissuunnitelman toimeenpanoon liittyvää valmistelutyötä, työryhmien 
kokouskuluja. Yhteisyrityksen käynnistymisen tukeminen on ollut osa perustehtävää. 
 
Asukasta kohden laskettuna PTH-yksikön vuotuinen kustannus oli noin 4,30 € (vuonna 2017 4,70 €/as). 
Matkakuluja on pyritty karsimaan osallistumalla kokouksiin, hankevalmisteluihin ja seminaareihin etäyhteyksien 
kautta. Noin 60 % kaikista kokouksista ja työpalavereista (N = 265) on pidetty etäyhteyksillä kuten Lyncillä. 

10. Ohjaus ja arviointi 

PTH-yksikön työskentelyä ovat ohjanneet shp:n johto, monialainen ohjausryhmä sekä Meri-Lapin 
kehittämiskeskuksen palvelutiimi. PTH-yksikön ohjausryhmä kokoontui vuoden aikana 4 kertaa tarkastelemaan ja 
arvioimaan järjestämissuunnitelman toimeenpanoa sekä arvioimaan muuta yksikön toimintaa. Lisäksi 
ohjausryhmään kuuluvia toimijoita on tavattu eri yhteyksissä toistuvasti, joten yksikön työskentelyä on ollut 
mahdollista seurata ja arvioida eri näkökulmista.  
 
Työntekijäresurssien vähäisyydestä johtuen yksikkö on pystynyt hoitamaan vain perusasioita, eikä uusia avauksia 
toiminnan kehittämiseksi ole tehty. Alueen yhteistyöverkostot ovat olleet suurena tukena ja apuna. Perustyössä 
on yhdistynyt perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon sekä soveltuvilta osin sosiaalihuollon 
yhteensovittaminen eli terveydenhuoltolain mukainen tehtävä. 
 
Maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelutilanteen selkiytyessä täytyy tehdä ratkaisuja yksikön resurssien 
suhteen. 
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