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1 Toimeksianto ja lähtötilanne 
 

Länsi-Pohjan alueella on vuodesta 2001 lähtien tehty useita selvityksiä sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon 

ja erikoissairaanhoidon yhteen liittämisestä sekä kuntarakenteen muuttamisesta. Vuonna 2014 seutuvaltuusto 

päätti oman tuotantoalueen valmistelusta. Tuolloin aikataulutuksena oli oman sote-organisaation 

käynnistyminen vuoden 2017 alusta. Valtakunnan hallituksen vaihtumisen myötä myös valtakunnalliset 

linjaukset ovat muuttuneet. 30.11.2015 seutuhallitus linjasi, että valmistelua edelleen jatketaan niin, että 

Perusterveydenhuollon yksikkö (PTH-yksikkö) laatii erikoissairaanhoidon ja kuntien yhteistyönä maaliskuun 

2016 loppuun mennessä sote-järjestämissuunnitelman toimenpideohjelma.  

Tämä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämissuunnitelman toimenpideohjelma käsittää 

perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon sekä sosiaalitoimen yhteensovittamisen ja vastaa samalla 

terveydenhuoltolain velvoitteeseen terveydenhuollon palvelujen järjestämissuunnitelman laatimisesta ja 

päivittämisestä. Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin (LPSHP) omistajakuntakokous päätti syksyllä 2015, että 

toimenpideohjelma tulee sisältää myös LPSHP:n tuottavuuden- ja talouden tasapainottamissuunnitelma, 

LPSHP:n alijäämän kattamissuunnitelma ja tehostetun omistajaohjauksen malli. 

Toiminnan suunnittelun kannalta alueen väestön kasvun/laskun lisäksi merkittävä tekijä on ikärakenteen 

muutokset. Länsi-Pohjan shp:n asukasluku oli 30.11.2015 yht. 63 331 henkilöä. Huoltosuhde shp:n aluella on 

63,2. Korkein huoltosuhde on Ylitorniolla 76,8. Alueen sosiaali- ja terveyspalvelujen tarve muuttuu kymmenen 

vuoden kuluessa niin, että lasten ja nuorten palvelutarve säilyy ennallaan heidän määränsä pysyessä vakiona. 

Aktiivi-ikäisen väestön palvelutarve vähenee ikäryhmän koon pienetessä (vähennys yli 4700 henkeä), mutta 

eläkeikäisen väestön määrän voimakas nousu 3600 hengellä lisää runsaasti palvelutarvetta. Vanhimman 

väestönosan, yli 75-vuotiaiden, määrä jatkaa kasvuaan vielä vuonna 2040. (Leväsvirta ja Parviainen 2014).  

 Palvelutarpeeseen vaikuttaa asukasmäärän lisäksi kuntalaisten elämäntilanne ja elinolosuhteet. Sairastavuus 

ja kansantautien esiintyminen on alueella selvästi korkeampaa kuin koko maassa ja suurin osa alueen kunnista 

ylittää koko Lapin sairastavuuden määrän. Alueella on myös paljon työttömyyttä ja mielenterveys- ja 

riippuvuusongelmia. (Leväsvirta ja Parviainen 2014). Taloudellisesta näkökulmasta mikään Länsi-Pohjan 

kunnista ei yksin selviä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tuottamisesta omille asukkailleen kymmenen 

vuoden päästä. Alueellinen sote-integraatio sisältää merkittäviä säästöpotentiaaleja ja tarjoaa mahdollisuudet 

turvata laadukkaat lähipalvelut kuntalaisille tulevina vuosina. 

 Kansallinen sosiaali- ja terveydenhuollon muutostyö ja siihen valmistautuminen on keskeisessä roolissa 

seuraavien vuosien aikana. Vaikka lainsäädäntötyön etenemisestä ja lopullisesta suuntauksesta ei ole selvyyttä, 

on Länsi-Pohjan alueella etenemässä integroidun palvelujärjestelmän suunnittelu. Integroidussa mallissa 

kuntien sosiaalipalvelut ja perusterveydenhuolto sekä sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hoitama 

erikoissairaanhoito yhdistetään yhteiseen organisaatioon. Palvelukokonaisuudessa painottuu lähipalvelujen 

merkitys ja kokonaisuus sekä sähköiset ja liikkuvat palvelut. Tiivis, toimiva alue mahdollistaa lähipalveluiden 

kehittämisen, kuten kotiin tuotavat palvelut, matalan kynnyksen palvelut, yhden luukun periaate, lähellä 

kuntalaisia, uudistuvan lainsäädännön periaatteita noudattaen. Kompaktin alueen vahvuutena ja 
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mahdollisuutena on alueen toimijoiden osaamisen hyödyntäminen sekä voimavarojen ja resurssien 

yhdistäminen väestön parhaaksi. 

 

2 Länsi-Pohjan kuntatalouden tilanne 
 

Länsi-Pohjan kuntien talouden näkymät ovat kaksitahoiset kun vertaillaan viimeisiä tilinpäätöksiä. Tervola ja 

Ylitornio ovat viime vuosina tehneet ylijäämäiset tilinpäätökset vuonna 2015 Tervola 0,9 milj. € ja Ylitornio 0,4 

milj. €). Muiden kuntien tilinpäätökset vuodelta  2015 olivat alijäämäisiä;   Keminmaa  0,3 milj. € , Kemi 5,3 

milj. €  ja Tornio 3,9 milj. € ja   Simon alijäämä oli 0,3 milj. € . 

 

Vertailtaessa kuntien vero- ja valtionosuustuloja ja sote-menojen kehitystä vuosina 2011-2015 huomataan 

suuret kunnittaiset eroavaisuudet.  

 

 

Kemin, Keminmaan ja Tornion vero- ja valtionosuustulojen nousu on ollut suurempaa kuin sote-nettomenojen  

kasvu. Simon Tervolan ja Ylitornion sote-nettomenojen nousu taas on ollut  suurempaa kuin vero-ja 

valtionosuustulojen kasvu.  
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Kuntien sote-palveluihin käyttämä raha vaihtelee suuresti kunnittain. Tähän vaikuttaa, kuntarakenne, 

etäisyydet, ikärakenne, sairastavuus ja kunnan taloudellinen tilanne. 

 

Huolimatta kuntien kovista säästötoimista Kemin, Keminmaan, Tornion ja Simon kuntatalousnäkymät ovat 

edelleen huolestuttavat. Kuntajohto on kiinnittänyt erityisesti huomiota  erikoissairaanhoidon kustannusten 

nousuun. Omistajakuntakokouksissa kesästä 2015 lähtien on haettu mallia omistajaohjauksen tehostamiseksi 

ja erikoissairaanhoidon kustannusten nousun hillitsemiseksi. Sairaanhoitopiirin hallitus käsittelee asian 

10.5.2016. Liite toimitetaan tämän jälkeen. 

 

3 Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistuksen valtakunnallinen 

valmistelu  

Lakivalmistelu 

Sipilän hallitus on ottanut tavoitteekseen uudistaa valtion alueelliset palvelut sekä sosiaali- ja terveyspalvelut 

(sote) hallituskautensa aikana. Kyseessä on kuntalain 150-vuotisessa historiassa suurin kuntia ja sotea koskeva 

uudistus; uudistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon rakenne, palvelut ja rahoitus sekä aluehallinnon 

tehtävät. Lait vahvistetaan 2017 ja uudistuksen on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2019.  Suunnitellussa 

uudistuksessa muodostettaisiin 18 uutta maakunnallista itsehallintoaluetta joiden tehtäväksi 

sote-järjestämisen lisäksi annettaisiin ainakin maakuntaliittojen ja pääosin Ely-keskusten nykyiset  tehtävät ja 

TE-keskusten tehtäviä. Maakunnallisilla  itsehallintoalueilla sote-palvelujen järjestämisvastuu ja tuottaminen 

tulee hallinnollisesti erottaa (tilaaja- tuottajamalli). Itsehallintoalue voi tuottaa palvelut itse tai hankkia toiselta 

itsehallintoalueelta tai yksityiseltä tai kolmannelta sektorilta. Viimeisimmässä hallituksen linjauksessa 5.4.2016 
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myös maakunnan sote-tuotannon osalle tuli yhtiöittämisvaade. Hallitus on luvannut antaa sote-järjestämislaki- 

ja toimeenpanolakiesityksen toukokuun 2016 alussa. 

 

Lapin maakunnallinen sote-valmistelu  
 
Lapin liiton hallinnoimassa Euroopan aluerahaston rahoittamassa Sote-savotta hankkeessa valmistellaan 

maakunnan sote-palveluja. Lapin ja Länsi-Pohjan alueilla on omat valmistelu- ja ohjausryhmänsä joiden 

toimintaa maakunnallinen ohjausryhmä koordinoi.  Koordinoinnin lisäksi Sote-savotta on tarjonnut 

rahoituksen konsulttifirmojen asiantuntijaselvityksiin. Länsi-Pohja on valmistelussa ollut Lappia edellä, myös 

asiantuntijaselvitykset ovat käynnistyneet Länsi-Pohjasta. Selvityksistä on ollut merkittävää apua 

sote-integraatiomallien kehittelyssä ja säästöpotentiaalien laskemisessa. Valmistelun myötä on käynnistetty 

myös Lapin ja Länsi-Pohjan erikoissairaanhoidon yhteistyöneuvottelut sekä valmistelutyössä toimivien 

työryhmien vetäjien yhteiset neuvottelut. 

Eteneminen muualla Suomessa 

Kataisen ja Sipilän hallitusten sote-lakiuudistuksen ollessa meneillään monet kunnat ja alueet ovat tehneet 

nykylain mukaisia sote-ratkaisuja. Useat pienet kunnat  ovat ulkoistaneet sote-palvelunsa yksityisille 

palveluntuottajille tai yksityisen ja kunnan muodostamalle osakeyhtiölle (Rääkkylä, Jämsä, Virrat, Kuortane, 

Alavus jne. ). Muurame on perustanut kunnan omistaman yhtiön sote-palvelujen tuottamiseksi. Pirkanmaa 

suunnittelee erikoissairaanhoidon (TAYS) yhtiöittämistä. Pohjois-Karjala ja Keski-Pohjanmaa ovat päättäneet 

järjestää alueensa sote-palvelut vuoden 2017 alusta kuntayhtymämallilla. Näiden esimerkkien lisäksi 

valtakunnassa on menossa useita sote-integraatiovalmisteluja. 

 

4 Länsi-Pohjan alueellinen sote-suunnittelu 
 

Syksyllä 2013 LPSHP:n PTH-yksikkö valmisteli seutuhallitukselle oman sote-alueen perustamisen linjauksia.  

Jatkotyönä  alkuvuodesta 2014 Leena Leväsvirta ja Seija Parviainen tekivät selvityksen oman sote 

-tuotantoalueen perustamisesta. Kesällä 2014 seutuvaltuusto päätti jatkaa valmistelua. Syksystä 2014 kuntien 

ja sairaanhoitopiirin monialaiset sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten muodostamat 

ydinprosessiryhmät ovat työskennelleet sote-johtoryhmän ohjauksessa sote-integraation luomiseksi.( Liite 1  

ydinprosessiryhmät, sote-johtoryhmä).  

 Syksyllä 2015  valmistui myös LPSHP:n alueen (pois lukien Simo)  selvitys paljon sosiaali- ja terveyspalveluja  

käyttävistä asiakasryhmistä. Selvitysten pohjalta on ilmeistä, että kuntalaisten  lähipalvelujen säilyttäminen, 

erityispalvelujen alueellinen turvaaminen ja kuntatalouden tasapainottaminen  vaativat  sote-palvelujen 

integraatiota. Alueen sote-organisaatiolla on aikaa hioa palveluja asiakaslähtöiseen, saavutettavampaan, 

laadukkaampaan ja kustannustehokkaampaan malliin, jolloin sote-palvelukokonaisuus olisi kilpailukykyisessä 

kunnossa siirryttäessä  1.1. 2019 maakunnalliseen soteen.  
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4.1 Länsi-Pohjan sote-integraation tavoitteet 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen integraation tavoitteena on varmistaa riittävän aikaisin käynnistetyt, keveät 

palveluratkaisut ja ennaltaehkäistä raskaampien ja korjaavien palvelujen tarve sekä edistää asiakkaan itsenäistä 

toimimista. Keskeistä on sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon sujuva yhteistyö 

asiakkaan palveluissa.  

 Yksilön arjessa pärjääminen 

 palveluiden tarkoituksena on antaa ihmisille eväitä sopeutua ja ohjata itse 

elämäänsä 

 Asiakaslähtöiset hoito-, palvelu- ja kuntoutusketjut 

 asiakas/potilas saa tarvitsemansa hoidon, palvelun, tuen ja kuntoutuksen 

sosiaali- ja terveydenhuollon eri tasoilla sekä asiakkaan/potilaan että 

palvelujärjestelmän kannalta tarkoituksenmukaisesti ja riittävän laadukkaasti 

 Omistajaohjaus 

 erilaiset suunnittelun ja yhteistyön muodot, joilla päätöksentekoa edeltävään 

asioiden valmisteluun voidaan vaikuttaa 

 Kustannustehokkuus 

 palvelujen laatu 

 tuottavuus 

 kustannukset 

 

4.2 Ydinprosessityö 
 

Länsi-Pohjan alueella tuotantoalueen rakentamisesta varten on perustettu keskeisimpien palveluiden ympärille 

seitsemän ydinprosessiryhmää, joissa valmistellaan Länsi-Pohjan sote-integraatiota. Lisäksi on perustettu 

henkilöstötyöryhmä miettimään henkilöstön asemaa. Ydinprosessiryhmiä perustettaessa lähtökohtana on ollut 

asiakaslähtöisyys. Länsi-Pohjan valmisteltaviksi sosiaali- ja terveyspalvelujen ydinprosesseiksi valikoituivat 

asiantuntijoiden esityksestä seuraavat:  

 Ikäihmisten palvelut  

 Mielenterveys- ja riippuvuuksien hoitopalvelut  

 Vammaispalvelut  

 Sosiaali- ja perhepalvelut 

 Sairaanhoito- ja päivystyspalvelut ja alaryhmänä suun terveydenhuollon ryhmä 

 Kuntoutuspalvelut 

 Työterveyshuoltopalvelut 

 Henkilöstö 

 

Työryhmissä on ollut edustus kuntien terveys- ja sosiaalipalveluista sekä erikoissairaanhoidosta. Lisäksi 

ryhmissä on ollut mukana henkilöstön edustajat. Työryhmätyöskentelynä  on koottu kattavat nykytilan tiedot 
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ja hahmotettu eri palvelujen ja prosessien kipupisteet ja kehittämistarpeet. Työryhmät ovat myös jaotelleet 

palvelut lähipalveluihin, alueellisiin palveluihin ja erityispalveluihin (liite 2).  

  

 

Yhteenveto ydinprosessiryhmien työskentelystä 
 
Ikäihmisten palvelujen kannalta on tärkeä määritellä palvelujen rajapinnat kuten psykogeriatrisen hoidon 

järjestäminen Länsi-Pohjan alueella ja vahvistaa ikäihmisen kotona pärjäämistä. Ikäihmisten palveluissa 

olennaista on yhteistyön toimivuus terveyskeskuksen vuodeosaston, kotihoidon, asumisyksiköiden ja 

kuntoutuksen kesken.  Kokonaisuutta työstetään erillisen selvitystyön (liite 3 ) antamien skenaarioiden 

pohjalta.  

 

Mielenterveys- ja riippuvuuksien hoitopalveluissa haasteena on Länsi-Pohjan kuntien erilainen tapa hankkia 

palveluita. Alueellisesti on rakennettava yhtenäinen mielenterveys- ja riippuvuuksien hoidon kokonaisuus. 

Länsi-Pohjan alueella on keskimääräistä raskaampi palvelurakenne. Alueella on paljon sekä psykiatrisen hoidon 

hoitopäiviä että avokäyntejä suhteessa väestöön, mutta keskimääräistä vähemmän kuntoutuskotien asukkaita. 

Laitoshoidon hoitopäiviä on alueella verrattain vähän, mutta vuodeosastoilla päihteiden takia olleita potilaita 

on selvästi enemmän kuin maassa keskimäärin. Erillinen selvitys mielenterveys- ja riippuvuuksien hoidon 

palveluiden alueellisesta järjestämisessä on meneillään (liite 4). 

 

Vammaispalveluissa asiakkaat ohjataan ensisijaisesti aina iästä riippumatta peruspalveluihin (koulu, päiväkoti, 

terveyspalvelut, sosiaalipalvelut). Vammaispalveluissa on tarve perustaa omia asumisyksiköitä Länsi-Pohjan 

alueelle kustannusten pitämiseksi hallinnassa. Yhteistä asiakasrajapintaa on runsaasti kuntoutuksen kanssa 

palveluprosessien päällekkäisyyden vuoksi sekä apuvälineasioissa ja kuntoutusohjauksessa.  

 

Kuntoutuspalveluilla on rajapintoja useaan eri suuntaan. Kuntoutuspalvelujen tarve korostuu / lisääntyy hoidon 

painopisteen muutoksessa laitoshoidosta tehostettuun palveluasumiseen ja kotona asumiseen.Haasteena on 

myös painopisteen siirtäminen korjaavasta ehkäisevään toimintaan.  Kuntoutuspalveluja varten tarvitaan 

Länsi-Pohjan tuotantoalueelle oma toimialue, johon kaikki kuntoutuspalvelujen toimijat kootaan.    Erillinen 

selvitystyö Länsi-Pohjan alueen kuntoutusyksikön (Saarenvireen) asemasta sekä terveyskeskusten 

vuodeosastojen tulevaisuudesta on käynnissä ja vaihtoehtoiset skenaariot on esitetty liitteessä 3. 

 

Perhe- ja sosiaalipalveluissa on kartoitettu lapsiperheiden ja sosiaalipalvelujen toimintoja ja resursseja 

Länsi-Pohjan alueella ja tehty palvelujaottelu lähipalveluihin, alueellisiin lähipalveluihin, alueellisiin palveluihin 

ja erityispalveluihin. Rajapintoja esiintyy myös kuntien sivistyspuolelle koulutoimen kautta. Ennaltaehkäisevien 

toimien ja palvelujen ja korjaavien sekä terapeuttisten palvelujen liittyminen saumattomasti toisiinsa lasten ja 

perheiden palveluissa nähtiin tärkeäksi. Erillinen selvitys lapsiperheiden palvelujen alueellisesta järjestämisestä 

on meneillään.  

 

Sairaanhoito- ja päivystysryhmässä toiminta on jaoteltu hoidon kolmen eri linjan mukaan: akuuttihoito, 

ajanvaraus ja pitkäaikaissairaiden hoito.Hoitajien ja lääkärien järkevää työnkiertoa tehostamalla ja 

erikoislääkärien jalkauttamisella kuntiin voidaan lähipalveluja tehostaa ja laatua parantaa. Suun 
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terveydenhuollon palveluissa on kuntakohtaisia eroavaisuuksia, henkilöstön eläköityminen  ja  

henkilökunnan saatavuus ovat jatkossa haaste. Koulutus- ja sijaisuusasioissa sekä välinehuollon järjestämisessä 

on myös yhteistä tehtävää. Yhtenä merkittävänä asian suun terveydenhuollossa on tietojärjestelmien 

yhtenäistäminen 

 

Työterveyshuollon osalta on olemassa valmis esitys työterveyshuollon yhtiöittämisestä. Työterveyshuolto 

tullaan tarkastelemaan osana kokonaisuutta. Työterveyshuollossa on työstetty toiminnan peruskuvausta ja 

resursseja. 

 

Sote-henkilöstötyöryhmässä on edustettuna alueen kuntien edustajien lisäksi pääsopijajärjestöjen edustajat. 

Noin 300-400 työntekijää saavuttaa eläkeiän vuoteen 2020 mennessä. Nykyisille työntekijöille riittää työtä, 

työnkuvien tarkastelu on kuitenkin tarpeen. 

Siirtymävaiheen (2016-2018) yhteinen henkilöstö- ja rekrytointisuunnittelu tarkoittaa erityisesti sosiaali- ja 

terveysalalla avautuvien johtotehtävien täyttämistä. On tiedossa, että sote-uudistuksen yhteydessä 

nimenomaan johtoportaalta vähennetään henkilöstöä. Sote-virkojen täyttämisessä on huomioitava 

lakisääteiset tehtävät (esim. terveyskeskukset), vaaditut kelpoisuudet ja protokollat. Henkilöstötyöryhmä 

korostaa  muutosvalmennuksen tärkeyttä ja henkilöstön osallistumista muutoksen suunnitteluun. 

Henkilöstötyöryhmässä on käyty läpi myös kuntien ja sairaanhoitopiirin TVA-palkkoja. TVA-käytännöt 

vaihtelevat mutta yleisimmillään on kolmesta neljään koria / ryhmää. Tulevassa uudistuksessa sote-henkilöstön 

TVA pitää saada yhtenäiseksi, ja tämän toteuttamiseen on varattava resursseja.  Henkilöstötyöryhmässä on 

aloitettu nykyisten organisaatioiden henkilöstöhallinnon ohjeiden tarkastelu ja vertailu, jonka pohjalta 

lähdetään miettimään ohjeistuksen yhtenäistämistä. Lisäksi uusi sote-alue tarvitsee toimivan, yhteisen  

henkilöstö- ja taloushallinnon järjestelmän.  Henkilöstön osalta tarkempi suunnittelu on haasteellista, koska 

tulevasta organisaatiorakenteesta ei ole vielä tietoa. 

 

Länsi-Pohjan alueella on paljon tehtävää tietojärjestelmien yhtenäistämisessä, asiakirjojen ja kirjaamisen 

yhtenäistämisessä, toiminnan taloudellisuuden huomioimisessa, käyttökelpoisen mittariston rakentamisessa 

seurannan välineeksi ja päätöksenteon tueksi. Jotta palvelut toimisivat asiakkaalle/potilaalle ja tuottaisivat 

jatkossa paremmin, täytyy teknologiaa hyödyntää entistä tehokkaammin ja itsepalvelun sekä omahoidon ja 

sähköisen asioinnin mahdollisuuksia lisätä. Mobiililaitteita tulee hyödyntää enenevästi liikkuvassa työssä.  

 

Kehitettäviä prosesseja arvioidaan seuraavilla kriteereillä: 

 asiakaslähtöisyys (asiakkuuksien tunnistaminen, asiakkaan palvelutarve, 

palvelupyynnöt, saatavuus, saavutettavuus, asiakkuusstrategian tarve) 

 aito syvä sosiaali- ja terveyspalvelujen integraatio 

 tuotannon kustannustehokkuus (ml.laatu) 
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4.3 Kunta-sote-rajapinnan asiakasprosessit ja yhteistyö  
 

Sosiaali- ja terveyspalveluilla on asiakasprosesseissa useita rajapintoja kunnan ja muiden toimijoiden, 

yksityisten ja järjestöjen eri palveluihin ja toimintoihin. Keskeisimpiä niistä ovat terveyden ja hyvinvoinnin 

edistäminen, lasten ja nuorten palvelut kuten koulu ja päivähoito, työllisyyspalvelut, maahanmuuttajapalvelut 

ja asumispalvelut (erityisryhmien asuminen).  

Kunta vastaa hyvinvointijohtamisesta ja kunnissa toimivat hyvinvointityöryhmät, jotka ovat laaja-alaisia (kaikki 

hallintokunnat), mukana on myös järjestöjä. Hyvinvointikertomukset tehdään valtuustotasoisesti ja kunnissa 

toimii hyvinvointikoordinaattoreita/terveyden edistämisen yhdyshenkilöitä, joko kokoaikaisena, osa-aikaisena 

oman työnsä ohessa, eri toimialoilta. Sosiaali- ja terveyspalvelujen osaamisen eriytyessä kunnan muusta 

toiminnasta hyvinvoinnin edistämistyöstä voi tulla kunnille haasteellisempaa, lisäksi kuntalaisten hyvinvointia 

edistävillä tai heikentävillä toimilla voi olla merkitystä sote-palvelujen tarpeeseen.  

Lasten ja nuorten ongelmat eivät yleensä ole hoidettavissa yksilöongelmina. Tukea suunnataan arkeen ja arjen 

kasvuympäristöihin (koti, varhaiskasvatus, koulu, vapaa-aika). Myös kasvatusvastuu jakautuu huoltajien sekä 

varhaiskasvatuksen ja koulun kesken. Sote –palveluihin keskeisiä rajapintoja kunnissa ovat etenkin koulu- ja 

opiskeluterveydenhuolto, oppilashuoltotyö, päiväkodit sekä liikunta- ja vapaa-aikatoimi sekä ongelmien 

varhaisen havaitsemisen ja ennaltaehkäisyn näkökulmasta että yhteistyökumppaneina lasten ja perheiden 

sosiaali- ja terveyspalveluissa.  

Työllisyyden hoidossa, erityisesti taloudellisesta näkökulmasta, korostuu työmarkkinatuen rahoitusvastuun 

siirtyminen aiempaa enemmän kunnille. Tästä syystä kuntien intresseissä on vahva työllisyyden hoitoa 

edistävien toimien ohjaus ja koordinointi. Työllisyysohjelmien ohjaus asettuu keskeiseksi kysymykseksi kun 

vastuu työmarkkinatukimenoista on kunnalla ja merkittävä osa toiminnoista, joilla menoihin pystytään 

vaikuttamaan, on sote-palvelualueella. Erityisesti työttömyyden pitkittyessä ovat usein keskiössä erityisesti 

mielenterveys- ja päihdepalvelut, aikuissosiaalityön sekä työvoiman palvelukeskuksen toiminta. Ohjauksen ja 

koordinoinnin kysymyksestä tekee tärkeän myös se, että työttömien palvelutarpeiden määrittely sekä 

määrärahat aktivointien toteuttamiseen ja palkkatukityöpaikkojen rahoittamiseen ovat pääosin TE-hallinnolla. 

Kuntien vastuulla ovat työ- ja toimintakykyselvitykset, eläkkeiden hakeminen työkykyperusteilla sekä 

kuntouttavan työtoiminnan järjestäminen.  

Maahanmuuttaja- ja monikulttuurisuustyössä kuntien lakisääteisiä velvoitteita ovat maahanmuuttajien 

alkukartoitukseen, kotouttamissuunnitelmien valmisteluun, toteutukseen, seurantaan sekä monialaiseen 

paikalliseen ja maakunnalliseen yhteistyöhön liittyvät tehtävät. Kotoutumispalveluiden toimijoita ovat kunnat, 

TE-hallinto ja muut valtion viranomaiset. Maahanmuuttajien saamat palvelut riippuvat maahantulon syystä ja 

elämäntilanteesta. Haasteita palvelujärjestelmän kannalta asettavat kielitaito, oleskeluluvan tila sekä vaikeus 

ymmärtää suomalaista palvelu- ja sosiaaliturvajärjestelmän käytäntöjä ja muotoja. Maahanmuuttajat 

kohtaavat myös ongelmia palveluihin pääsyssä. Erityisesti paperittomat  ja paperittomien kaltaiset henkilöt 

ovat palveluverkon väliinputoajia. Pakolaisina saapuvat pääsevät kuntien aikuissosiaalityön piiriin alkuvaiheessa 

ja saavat sieltä palveluohjausta. Kokonaisuutena maahanmuuttajien palvelut ovat hajautuneet eri toimijoille, 

mikä asettaa erityisiä haasteita henkilön tai perheen palvelukokonaisuuden hahmottamiseen ja toteuttamiseen 

esim. perhe-, mielenterveys- tai muissa sosiaalisissa ja terveydellisissä ongelmissa.  
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Asumispalvelujen osalta erityisryhmien, kuten huonokuntoiset ja muistisairaat vanhukset, vammaiset henkilöt, 

päihdeongelmaiset, mielenterveyskuntoutujat, asunnottomat, maahanmuuttajat, erityistä tukea tarvitsevat 

nuoret, asumispalvelujen kehittämisen vastuu on sosiaali- ja terveystoimella, josta asumispalvelujen tarpeet 

viedään kuntien tekniseen virastoon.  Erityisryhmien asumispalvelujen kokonaisuuden hallinta ja ohjaus 

edellyttää kunnan ja sote-palvelualueen yhteistyötä.   

Tulevalla sote-palveluorganisaatiolla ja kunnalla tulee olla asiakkaiden palveluprosessien näkökulmasta riittävä 

kosketuspinta etenkin em. alueilla. Tällaisia voivat olla esimerkiksi kunnan ja sote-organisaation yhteinen 

ohjausmekanismi/koordinointi, yhteinen työntekijä tai työparitoiminta.  Länsi-Pohjan palvelutuotantoalueen 

valmistelussa on perustettava Sote-kunta-rajapintatyöryhmä suunnittelemaan, miten kuntien laaja-alainen ja 

poikkihallinnollinen hyvinvoinnin edistäminen, yhteisöllisyyden tukeminen, varhainen puuttuminen sekä 

yhteistyö  eri hallintokuntien, esim. teknisen toimen kanssa toteutetaan muuttuvassa tilanteessa.  

 

5 Toiminnallinen integraatio  
 

Onnistunut integraatio perustuu asiakkaan tarpeista lähtevään uudenlaiseen ajattelu- ja toimintatapaan, jossa 

vanhoista toimimattomista järjestelmistä luovutaan. Suunnittelu- ja kehitystyössä tulee olla mukana sekä 

kuntalaiset että kaikki ammattiryhmät. Integraatioprosessin läpivienti edellyttääkin vahvaa strategista visiota, 

hyvää kokonaisjohtamista ja lähiohjausta. Integraatio ei tapahdu pelkästään lainsäädännöllä ja hallinnollisella 

päätöksellä, jotka tosin ovat sen edellytyksenä. Integraatioprosessin läpivienti vaatii pitkän ajanjakson. 

Tutkimusten mukaan toimintatapojen muuttaminen vie noin neljä vuotta ja toimintakulttuuri muuttuu 

kymmenessä vuodessa.  

 

5.1 Yhteiset olemassa olevat toiminnat   

 
Alueella tehtyjen selvitys- ja kehittämistyön tuloksina on vuosien varrella yhdistetty voimavaroja luomalla 

yhteisiä palveluja, toimintakäytäntöjä ja  asiantuntija-työryhmiä eri toimintojen tueksi. Seuraavassa lyhyt 

yhteenveto jo olemassa olevasta kuntien keskinäisestä  ja LPSHP:n kanssa tehtävästä alueellisesta 

yhteistyöstä. Keskeisimmät seudulliset työryhmät (22 kpl) on esitetty liitteessä 5. 

 

Palvelu Tehty Työn alla 
Sopimuksiin 
perustuen 

  

Hankintarengas Vuodesta 2003 lähtien yhteishankinnat  

   
Apuvälinekeskus Länsi-Pohjan keskussairaalassa toimii alueellinen 

apuvälinekeskus v. 2003 > 
 

Sosiaalipäivystys Seudullinen sosiaalipäivystys toiminut vuodesta 2008  
Suun Suun terveydenhuollon päivystys on järjestetty vuodesta Asiakasmaksujen 
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terveydenhuolto 2009 lähtien  yhdessä Lapin kuntien kanssa yhtenäistäminen 
Sairaala-apteekki- 
palvelut 

Torniota ja Ylitorniota lukuun ottamatta  
lääkehuollon palvelut kuntiin 

 

Keskusvarasto- 
palvelut 

 Varastoinnin ja 
logistiikan 
kehittäminen 

   
Akuuttiklinikka Yhteispäivystyksenä aloittanut 2007 ja v. 2015 

muuttui Akuuttiklinikaksi 

 

Ensihoito Shp järjestänyt ensihoitopalvelut kunnille v. 2013 
lähtien  

 

Sijais- ja 
tukiperhetyö 

Seudullinen työntekijä   

Tietohallinto LPSHP:n ja  kuntien yhteistyösopimuksella  shp toimii 

terveydenhuollon tietohallinnon alueellisena 
palvelujen tuottajana, koordinoijana ja hankkijana 

 

Laadunhallinta Kunnissa ja shp:llä sama laadunhallinnan SHQS-järjestelmä 
käytössä. Shp:n laatupäällikkö toimii pääkäyttäjänä  

 

Yhteiset käytännöt   
   
Sosiaali- ja 
terveydenhuollon 
asiakasmaksut 

 Asiakasmaksujen 
yhtenäistäminen v. 2016 
- 

Kotihoito Kotihoidon palveluun pääsyn kriteeristöt yhtenäistetty,  Kotihoidon toiminnan 
yhtenäistäminen 

 Asiakasmaksut yhtenäistetty  
 Asumispalvelujen asiakaskriteerit yhtenäistetty 

 
Asumispalvelujen 
yhteiset käytännöt, 
kriteerit ja taksat 

 Intervallihoito 

 Vammaispalveluna 
myönnettävä 
palveluasuminen 

Omaishoidon tuki Tuen myöntämisperusteet ja maksuluokat yhtenäistetty Korotukset vähitellen 
v. 2018 mennessä 

Kuntoutus Lääkinnällisen kuntoutuksen yhtenäiset linjaukset laadittu  
Perhesuunnittelu  Toimintaohjeistus ja raskauden keskeytyksen hoitopolku 

yhtenäistetty 
 

 

Esimerkkinä yhteisistä toiminnoista virka-ajan ulkopuolinen sosiaalipäivystys, jota on tuotettu seudullisesti 

vuodesta 2008 alkaen. Kunnan päivystysvastuun määrä on suhteutettu asukaslukuun. Alueellisesti toteutettuna 

(Simoa lukuun ottamatta) sosiaalipäivystyksen kustannukset olivat palkkamenoina (varallaolo ja aktiivitunnit) 

vuonna 2015 viideltä kunnalta yhteensä noin 81 000€. Sosiaalipäivystys on laissa säädettyä toimintaa ja kuntien 

tulee järjestää se. Mikäli kunta järjestäisi virka-ajan ulkopuolisen sosiaalipäivystyksen itse, olisivat sen 

kustannukset pelkästään varallaolon järjestämisen osalta arviolta 46 000€/kunta/vuosi. Suurimpia säästäjiä 
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palvelun yhteisessä tuottamisessa ovat asukasluvultaan pienet kunnat, joiden on järjestettävä sosiaalipäivystys 

samalla valmiudella kuin suuremman väkiluvun kunnan, vaikka päivystyksellinen tarve on niiden osalta hyvin 

vähäinen. 
 

Voimavarojen alueellinen yhdistäminen voi tuoda suoria säästöjä, etuna voi myös olla esim. asiakkaan saaman 

palvelun tasavertaistuminen tai palvelutoiminnan sujuvoituminen. Organisaatiolähtöisestä ”tarpeen 

mukaisesta yhteistyöstä” on vielä matkaa suunnitelmalliseen asiakaslähtöiseen palveluun, jossa asiakkaan tuki 

ja palvelut sovitaan tarvittaessa yhteisen palvelusuunnitelman avulla yhteneväisin kriteerein ja toimintamallein. 

Integraatiolla voidaan saavuttaa sekä asiakkaan palvelun paraneminen että taloudellisia hyötyjä 

perusterveydenhuollon ja  erikoissairaanhoidon päällekkäisyyksiä karsimalla, tehostamalla 

perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon sekä sosiaalitoimen hoito-, palvelu- ja kuntoutusketjuja asiakkaan 

tarvitseman hoidon ja tuen kannalta tarkoituksenmukaisiksi sekä hyödyntämällä erikoisosaamista alueellisesti.  

 

5.2 Kärkihankeselvityksistä uusiin kokonaisuuksiin 
 

NHG:n tekemän asiakasvirta-analyysin mukaan Länsi-Pohjan alueella kallein 10 % asukkaista muodostaa noin 

74 % sosiaali- ja terveystoimen kustannuksista kustannusrajan ollessa 5 480 euroa. Kalliseen 10 % kuuluu 

Länsi-Pohjan alueella 6 880 asukasta. Ns. kalliiden asukkaiden kustannus vuodessa on keskimäärin 20 100 € ja 

ei-kalliiden asukkaiden ryhmässä vuosikustannus on 1 060 €. Vanhuspalveluiden, vammaispalveluiden ja kalliin 

somaattisen erikoissairaanhoidon asiakkaat olivat suurimmaksi osaksi kalliiden 10 % joukossa. Myös suuri osa 

lastensuojelun asiakkaista kuuluu kalliiseen 10 %. Asumispalvelut ja laitoshoito sekä kodin ulkopuoliset 

sijoitukset ovat merkittävimmät kustannusten lähteet niiden piirissä olevilla asiakasryhmillä. Osa kalliista 

asiakasryhmästä käytti useita palveluja yhtäaikaisesti. NHG:n analyysin mukaan etenkin mielenterveys- ja 

päihdeasiakkaat sekä vanhuspalvelujen asiakkaat hyötyvät moniammatillisesta yhteistyöstä. Lastensuojelun 

piirissä olevien lasten vanhemmista noin puolella oli asiakassuhde mielenterveys- ja/tai päihdepalveluissa. 

Lastensuojelun suuret kustannukset koostuivat laitoshoidon kustannuksista.   

Lapin Sote- Savotta hankkeen rahoittamana on käynnistetty Länsi-Pohjaan kärkihankeselvityksiä, joita tekevät 

NHG ja Synesa Solutions yhdessä kuntien  asiantuntijoiden kanssa. Simon kunnan osalta tietoja ei ollut 

käytössä selvitysten alkaessa, mutta tietoja on kerätty selvityksen aikana ja Simon osalta tiedot päivitetään 

myöhemmin. 

 Terveyskeskus vuodeosastot , kuntoutus ja Saarenvire;  Selvitys tk-sairaaloiden osastopaikkojen 

tarpeesta, tk-sairaaloiden asemasta, profiloitumisesta sekä Saarenvireen asemasta,  sairaaloiden 

osastopaikkojen tarpeesta. Vaihtoehtoiset mallit on esitetty  liitteessä 2.  

 

 Mielenterveys ja riippuvuuksien hoito; Alueellinen malli miten  olemassa olevat kuntien ja shp:n 

mielenterveys ja riippuvuuksien hoito palvelut yhdistetään. Tiivistelmä selvityksestä liitteenä 3.  

 

 Neuvolapalvelujen yhtenäistäminen ja lasten ja perheiden palveluiden kokoaminen "Perheiden 

taloksi";  Alueellinen äitiysneuvolamalli sekä lastenneuvolan, lastenpolin, lastenpsykiatrian, 
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oppilashuoltotyön, lastensuojelun, perheoikeudellisten palvelujen ym. luonnollisten tahojen 

toiminnan integrointia Lasten / Perheiden taloksi. Selvitys valmistuu 4/2016. 

 Palveluohjauksen kehittäminen ja SAS-toiminta; Selvitystyö tuottaa kuvauksen palveluohjauksesta, 

mikä sisältää palvelu- ja hoidontarpeen arvioinnin sekä yhtenäisen kriteeristön. Selvitystyö on 

käytettävissä syksyllä 2016 

Lapin Sote-Savotan hankeprosessista johtuen kaikkia sovittuja selvityksiä ei ole saatu ajoissa valmiiksi, jotta 

Länsi-Pohjan tuotannonohjausryhmä olisi ehtinyt niitä käsitellä. 

 

Esitetyt kehittämiskohteet 

 

Ydinprosessityöryhmien esitysten  ja tähän mennessä tehtyjen NHG:n  ja Synesa Solutionin analyysien 

perusteella kehittämisen kärjiksi nousevat erityisesti vanhuspalvelut, kuntoutuksen kokonaisuus, mielenterveys 

ja riippuvuuksien hoito, lastensuojelu ja erikoissairaanhoito.   

Tarkasteltaessa jo muodostuneiden uusien sosiaali- ja terveyspalvelujen organisaatioita ja niissä tehtyä 

integraatiota sekä kustannusten kehitystä, voidaan myös Länsi-Pohjan alueella aidolla sote-integraatiolla 

saavuttaa seuraavat asiat: 

Vanhuspalvelut  

Länsi-Pohjan ikäihmisten palveluissa ikääntyminen nähdään normaaliin elämään kuuluvana vaiheena, johon 

varaudutaan tukemalla omais- ja perhehoitajia,  kehittämällä kotihoidon ja kuntoutuksen uusia 

toimintamalleja sekä olennaisena osana tukemalla ikäihmisiä oman terveyden ja toimintakyvyn ylläpitämisessä.  

   VANHUSPALVELUT   
Lähtötilanne   Asumispalveluissa ja laitoshoidossa vuosikulut yhteensä noin  50, 1 milj. €   ( + Simon 

menot)   
Yli 75 v. Länsi-Pohjassa  kodin ulkopuolella asuu noin  11  %. (Vertailun vuoksi 
Eksotessa nyt  6 % ja Eksoten tavoite3 %.)    

Tavoite    Painopisteen ja resurssien vahvistaminen ennaltaehkäisyssä, kuntoutuksessa ja   
    kotihoidossa   

 Tulevaisuudessa kodin ulkopuolella asuu  yli 75-vuotiasta  6 %:a    > tuottaisi 
    5 600 000€ säästöpotentiaalin vuodessa 

Toimenpide   Palveluohjauksen ja -neuvonnan sekä palvelutarpeen arvioinnin 
    toimivuuden parantaminen 

 Alueen vanhuspalvelujen yhteensovittaminen ja koordinointi  

Vähennetään laitoshoitoa ja lisätään "kevyempiä" asumismuotoihin kuten omais-ja 
perhehoito, yhteisöasuminen jne.  

  Kotikuntoutuksen kehittäminen ja lisääminen  

  Kotiutusyksiköiden  ja intervallihoidon kehittäminen  

  Vapautuvien resurssien uudelleen suuntaaminen     

 Järjestetään kotihoidon ja asumispalveluiden lääkärituki 24/7  
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Vuodeosastohoito perustuu lääketieteelliseen tarpeeseen. Akuuttipotilaaksi määritellään potilaat, joilla 

hoitojakson kesto on alle 10 vrk. Pitkäaikaispotilaaksi määritellään potilaat, joilla hoitojakson kesto on pidempi 

kuin määritelty akuuttijakso. 

Kotisairaala tarjoaa vuodeosastohoitoa korvaavaa lyhytaikaishoitoa potilaan kotona. Päämääränä on edistää 

potilaan hyvinvointia ja terveyttä hänen kotonaan tai kodinomaisissa olosuhteissa. Kotisairaalan potilas voi 

myös asua hoivakodissa tai muussa asumispalvelussa. 

Kotiutusyksikkö tarjoaa sairaalahoidon jälkeen toimintakykyä edistävää hoitoa, kuntoutumista tukevaa ja 

turvallisuutta lisäävää toimintaa asiakkaan kotona. Hoitojakso on määräaikaista, 1-14 vrk. 

Kotikuntoutuksessa asiakasta kuntoutetaan arjessa. Kotikuntoutuksen intervention toteutus tapahtuu pääosin 

asiakkaan kotona. Toteutus on mm. arjen toimintojen harjoittelua, joka on tarkemmin määritelty 

suunnitelmassa.  

Kuntoutus  

Länsi-Pohjan sosiaali-ja terveyspalvelujen tuotannossa kuntoutus nähdään tärkeäksi ennaltaehkäiseväksi ja 

toimintakykyä ylläpitäväksi toiminnaksi, jonka profiilia  tulee vahvistaa ja pirstaleiset resurssit tulee koota 

yhdeksi kokonaisuudeksi. Sairaanhoitopiirin ja kuntien kuntoutusresurssin lisäksi alueelliseen kokonaisuuteen 

liitetään Saarenvireen toiminta.  

   Kuntoutus 
Lähtötilanne   Resurssit pirstaloituneet, kokonaisuus ei kenenkään hallussa . Etenkin vanhuspalveluissa 

iäkkäiden toimintakyvyn tukemiseen ei ole riittävästi kuntoutusresursseja   
Tavoite    Kuntoutuksen profiilin nostaminen  ja kokonaisuuden koordinointi 

 Ennaltaehkäisevän työn ja kotikuntoutuksen lisääminen  
 Kuntoutuksessa   säästöpotentiaali  riippuu valittavasta vaihtoehdosta 

Toimenpide    Vahvistetaan kuntoutuksen kokonaisuutta koordinoimalla ja resursseja uudelleen 
järjestämällä  

  Tk-vuodeosastojen, asumispalvelujen, kuntoutuksen, kotikuntoutuksen  alueellisen 
toimintamallin käyttöönotto 

 Vuodeosastojen profiloituminen: akuuttiosastot erotetaan omaksi kokonaisuudeksi  

    Saarenvireen kytkeminen osaksi kuntoutuskokonaisuutta  

    Kotikuntoutuksen kehittäminen ja lisääminen  
 

Lastensuojelu  

Länsi-Pohjan sosiaali- ja terveyspalveluissa panostetaan lasten ja nuorten sekä perheiden ongelmien varhaiseen 

havaitsemiseen ja tukeen raskaampien lastensuojelu- ja muiden korjaavien palvelujen vähentämiseksi lasten ja 

perheiden kanssa työskentelevien luonnollisten tahojen yhteistyöllä. Matalan kynnyksen palveluja, kotiin 

annettavia palveluja sekä avohuollollisia lastensuojelun toimia vahvistetaan. 
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   Lastensuojelu  
Lähtötilanne   Vuosikulut n. 10, 8 milj.  €  

Lastensuojelun asiakkuudessa v. 2015  oli 736 lasta ja nuorta  
Lastensuojelun avohuollon tukitoimien piirissä oli 583 lasta ja nuorta  
Huostaan otettuna oli 153 lasta ja nuorta  
Kodin ulkopuolelle sijoitettuna oli 212 lasta ja nuorta (joko huostaanotettuna tai 
avohuollon tukitoimena)  
Sijoituksen kustannukset riippuen hoidon tasosta:   
  - Laitossijoitus maksaa keskimäärin 127 000€/vuosi   
  -  Sijoitus ammatilliseen perhekotiin maksaa keskimäärin 84 000€/vuosi     
  - Sijoitus sijaisperheeseen maksaa keskimäärin 18 000€/vuosi    

Tavoite    Ennaltaehkäisyn, varhaisen havaitsemisen ja tuen vahvistaminen  

 Lastensuojelun piirissä olevien tuen painottaminen sijaishuollosta  avohuollon 
tukeen 

 Laitossijoitusten vähentäminen 15% ja korvaaminen perhetyöllä  > tuottaisi  1 
000 000 €/v säästöpotentiaalin 

Toimenpide    Muodostetaan lapsiperheiden palvelujen osaamiskeskittymä: lasten ja perheiden 
kanssa työskentelevien tahojen yhteistyö ongelmien varhaiseksi havaitsemiseksi ja 
tuen tarjoamiseksi --> lastensuojelullisten ja korjaavien toimien tarpeen 
väheneminen 

 Kotiin varhaisessa vaiheessa annettua apua ja tukea vahvistetaan 

 Lastensuojelun piirissä olevien osalta vähennetään laitoshoitoa ja suunnataan 
vapautunut resurssi tehostettuun perhetyöhön, perhekuntoutukseen ja muihin 
avohuollon palveluihin  

 

Mielenterveys- ja riippuvuuksien hoito  

Mielenterveys- ja riippuvuuksien hoitopalvelut tulee integroida sekä toiminnallisesti että hallinnollisesti 

huomioiden erityisosaamisen säilyminen ja kehittäminen. Palvelujen tulee olla tasalaatuisia ja helposti 

saavutettavissa koko alueella, sisältäen myös erityisosaamisen.  

     Mielenterveys- ja riippuvuuksien hoito  
Lähtötilanne   Vuosikulut n. 16,4 milj. €   

Sekä psykiatriassa että riippuvuuspalveluissa palvelurakenne on melko raskas  
Päihdesairauksien hoitoa toteutetaan melko runsaasti sairaaloiden ja terveyskeskusten 
vuodeosastolla    
Alueella on merkittävä määrä niin henkilöstö- kuin talousresursseja käytettävissä 
mielenterveys-, riippuvuus-, sosiaali- ja perhepalveluiden järjestämiseen.     

Tavoite    Alueellinen organisaatio mahdollistaa saman palvelun tarjoamisen asukkaille 
   asuinkunnasta riippumatta.  

 Vahvistetaan ennaltaehkäisevää työtä jotta voidaan vähentää myöhempiä kustannuksia 
   mielenterveyspuolella  

 Kustannusten kasvun pysäyttäminen ja kustannustason saattaminen valtakunnalliselle 
   keskitasolle > tuottaisi 2000 000 € säästöpotentiaalin/v 
  Kuntamaisema-vertailussa mukana olevien kuntien asukaskohtainen      
  kustannus on 272€, eli n. 13 % matalampi kuin Länsi-Pohjassa.   
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Toimenpide    Muodostetaan alueellisesti yksi mielenterveyden ja riippuvuuksien hoidon 
   palvelukokonaisuus, jolloin saadaan resurssit ja osaaminen yhteiseen käyttöön.  

 Asiakassegmentointi ja palveluiden suuntaaminen asiakkaan tavoitteen (toimintakykyä 
   parantava, ylläpitävä tai huononemista hidastava) perusteella  

 Vähennetään Keroputaan sairaalan sairaansijoja 30 paikasta 25  paikkaan  > 
   säästöpotentiaali 790 000 €/v   

 Laitoshoitopaikkojen ja asumispalveluyksiköiden supistaminen ja osan näin vapautuneista 
  resursseista siirtäminen avopalveluihin, jolla vahvistetaan avohoitoa ja ennaltaehkäisyä.  

 

Erikoissairaanhoito 

Länsi-Pohjan erikoissairaanhoidon taloudellisuus ja tuottavuus ovat valtakunnallisesti keskitason yläpuolella ja 

paremmat kuin esimerkiksi Lapin sairaanhoitopiirissä. Hyvät tuottavuusluvut perustuvat osin 

erikoissairaanhoidon ylikäyttöön (liite 6).  

  Erikoissairaanhoito 
Lähtötilanne   Perusterveydenhuollon  ja erikoissairaanhoidon välillä on sekä raja-aitoja, että    

 päällekkäistä toimintaa. 
 Vastaanottotoimintojen yhdistämisellä voidaan päällekkäisyyksiä estää ja parantaa   
 palvelujen kohdentamista.  
 Sairaanhoidollisten tukipalvelujen päällekkäisyyksien purkamisella voidaan vapautuvaa   
 työvoimaa kohdentaa potilastyöhön.  

Tavoite   Erikoissairaanhoidon kustannusten kasvun leikkaaminen 

 Omistajaohjauksen vahvistaminen 

 Painopisteen siirtämisellä kohti perusterveydenhuoltoa, toimintojen tehostamisella  
     ja päällekkäisyyksien purkamisella säästöpotentiaali voisi olla 3 000 000 € 
vuodessa. 

   Työnjaosta sopiminen Lapin shp:n kanssa 
Toimenpide   Erikoissairaanhoidon integroiminen perusterveydenhuoltoon uudessa 

palvelurakenteessa 

 Sairaanhoitopiirissä valmistellaan nolla-kasvu budjetteja vuosille 2017-2018  
sisältäen   erikoissairaanhoidon alijäämän kattamisen. Sopeuttamisohjelma 
valmistuu 5/2016 

 Kriittinen  tarkastelu yhdessä naapurisairaanhoitopiirien kanssa mitä 
erikoissairaanhoidon palveluja kussakin sairaalassa tuotetaan 

 

6 Toimenpide-esitys ja aikataulu 
 

Tehtyjen selvitysten ja simulointien perusteella esitetään, että Länsi-Pohjan  sosiaali- ja terveydenhuollon 

palvelut integroidaan ja tuotetaan seuraavanlaisina kokonaisuuksina yhdessä organisaatiossa. 

6.1 Palvelukokonaisuudet 
 

Uudistetussa rakenteessa kotiin annettavat ja kotoa käsin saavutettavat palvelut ovat ensisijaisia. 
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Suuntaaminen laitoshoidosta avopalveluihin tuo kaikissa Länsi-Pohjan kärkihankkeissa; ikäihmisten, 

mielenterveys- ja riippuvuus- sekä perheiden palveluissa suurimmat kustannussäästöt. Muutos edellyttää paitsi 

palvelujen sisällöllistä remonttia myös asiakas- ja potilastyössä toimivien osaamisen kehittämistä ja laaja-alaista 

yhteistyötä eri toimijoiden välillä.    

Palvelukokonaisuudet muodostavat toimialueita, jotka jakaantuvat palvelulinjoihin ja  vastuualueisiin ja ne 

puolestaan vastuuyksiköihin. Palvelukokonaisuudessa korostuu lähipalvelujen merkitys ja kokonaisuus sekä 

sähköiset ja liikkuvat palvelut. Tehtäviä jotka eivät ole paikkasidonnaisia, sijoitetaan eri kunnissa tehtäviksi. 

Toimialueet (5 kpl) muodostuvat alla kuvatusti jakaantuen palvelulinjoihin ja vastuualueisiin (kuvio 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

Kuvio 1. Toimialueet ja palvelulinjat. 
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Palvelukokonaisuuksille on määritelty  yhteiset, läpileikkaavat periaatteet, joita ovat ohjaus ja neuvonta, 

erityisesti ennaltaehkäisy ja matala palveluun pääsyn kynnys. Useita palveluja samanaikaisesti käyttävälle 

mahdollistetaan yksilökohtainen asiakas- ja resurssiohjaus. Palvelujen liikkuminen lähelle asiakasta ja sähköisen 

asioinnin lisääminen  ovat myös keskiössä. Ammattilaisten osaamisen jakamisessa ja yhteistyössä vahvistuvat 

verkostomainen työskentely. Palveluja leikkaavat periaatteet on koottu kuvioon 2. 

 

Kuvio 2. Palveluja leikkaavat periaatteet. 

 

6.2 Lähipalvelut, alueelliset palvelut ja erityispalvelut 
 

Palvelut jakaantuvat lähipalveluihin, alueellisiin palveluihin ja erityispalveluihin sisältäen mm. 

ostopalvelut, jotka hankitaan alueen ulkopuolelta. Henkilökohtaista asiakastyötä täydennetään 

erityisasiantuntijoiden konsultaatiolla, mikä voi tapahtua puhelimitse, nettiyhteydellä, videoyhteytenä tai 

asiakaskäynnillä. 

Lähipalvelut  

Lähipalvelulla tarkoitetaan sellaista arkipäiväistä palvelua, jolle on tarpeeksi asiakkaita muutaman tuhannen 

ihmisen väestöpohjalta ja jolla on matala käyttökynnys sekä saavutettavuuden että ihmisläheisyyden 

näkökulmasta. Sosiaali- ja terveydenhuollon lähipalvelut ovat keskeisimpiä peruspalveluja, joita käytetään 

päivittäin tai yleisesti paljon esimerkiksi neuvola, kotihoito, lääkärin vastaanotto, päivystys- ja kiirevastaanotto 

sekä suun terveydenhuoltopalvelut. Lähipalvelut sijaitsevat lähellä useimpia ihmisiä tai ne tuodaan ihmisten 

arkeen sähköisillä välineillä tai liikkuvilla palveluilla.   

Lähipalveluissa painopisteen tulee olla ennaltaehkäisyssä ja ihmisten hyvinvoinnin edistämisessä. Vahvistetaan 
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erilaisia kotiin tai muuhun asiakkaan toimintaympäristöön vietäviä palveluja ja mahdollisuutta sähköiseen 

asiointiin. Lisäksi vahvistetaan asiakkaan valinnanvapautta esimerkiksi palvelusetelin avulla.  Lähipalvelut 

eivät säily muuttumattomina. Palveluverkkoja tarkastellaan uudelleen esim. alueen väestörakenteen 

muutosten myötä, jolloin palvelujen sisältö, sijainti ja aukioloajat voivat muuttua. 

Alueellisten sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttötarve on pienempi kuin lähipalvelujen ja niitä järjestetään 

useamman kunnan asukkaille yhteisesti.  Palveluja toteutetaan useammassa toimipisteessä. Alueellinen 

palvelupiste voi sijaita pysyvästi yhden kunnan alueella tai vaihtua toiseen kuntaan järjestämistarpeista ja – 

mahdollisuuksista riippuen. Alueellisesti järjestetyt palvelut voidaan myös tuoda lähipalveluna kuntiin.  

 

Erityispalveluilla tarkoitetaan sellaisia palveluja joiden toteuttaminen vaatii oman erikoisalansa ja – 

osaamisensa kuten kirurgia, synnytykset, vaativat kuntoutuspalvelut, oikeuspsykiatria,  

perinnöllisyyspoliklinikka ja jotkin lastensuojelun palvelut (esim. vaativa laitoshoito). Erityispalvelujen 

tehtävänä on tukea ja täydentää lähipalveluja. Erityispalvelut toteutetaan alueella yhdessä mutta osa niistä 

joudutaan hankkimaan alueen ulkopuolelta. Ensisijaisesti erityispalvelut pyritään tuomaan asiakkaan ja 

peruspalvelujen luo ja hoitamaan asiakkaan asia hänen omassa elinpiirissään, mikäli se on mahdollista.  

Ostopalveluilla täydennetään palveluvalikoimaa ja  tarvittavaa erityisosaamista. Ostopalveluja voidaan 

käyttää esimerkiksi tasaamaan ruuhkahuippuja tai harvemmin tarvittavan erityisosaamisen tai -palvelun 

ostoon. 

Jokaiseen jäsenkuntaan tulee yksi hyvinvointikeskus, jossa asukkaiden tarvitsemat keskeiset peruspalvelut 

toteutetaan säännöllisesti, kunnan koosta riippuen joko jokaisena arkipäivänä tai harvemmin. Lähipalveluja 

tuodaan myös asukkaan kotiin esim. kotihoito. Lähipalvelut toteutetaan lähellä palvelun tarvitsijaa, mutta 

organisointi voidaan toteuttaa myös alueellisesti. Tarpeen mukaan tuotetaan palveluja kauempana 

kuntakeskuksesta sijaitseville kylille hyvinvointipisteisiin. Hyvinvointikeskusten ja hyvinvointipisteiden 

palveluvalikoimaa on kuvattu  alla olevassa kuviossa 3. 
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   Kuvio 3. Hyvinvointikeskus ja  lähipalvelut 
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6.3 Palvelualueen perustaminen 
 

Organisointi 

Palvelualueen perustaminen vaatii mukaan tulevien kuntien valtuustojen päätökset.  Meri-Lapin 

kehittämiskeskuksen seutuvaltuusto on antanut tehtäväksi oman  sote-integraation valmistelun. Ylitornio on 

ollut valmistelussa mukana, mutta ei kuulu Meri-Lapin kehittämiskeskukseen. Alueellisen  soten valmistelun  

jatkamisen ovat Perusterveydenhuollon yksikölle tehtäväksi linjanneet myös  LPSHP:n perusterveydenhuollon 

yksikön ohjausryhmä ja sairaanhoitopiirin hallitus, joissa orgaaneissa  kaikki alueen kunnat ovat edustettuina.  

Terveydenhuollon järjestämissuunnitelman hyväksyjä on sairaanhoitopiirin valtuusto, mutta  sosiaali-ja 

terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta ei ole vastaavaa säädöstä.  

 

Hallintomallit  

STM ja VM ohjeistivat alueellista sote-valmistelua 7.12.2015 todeten mm: " Alueilla nyt vapaaehtoisesti 

sovittavien uusien organisaatioiden olisi hyvä olla keveitä ja helposti sulautettavissa uusiin itsehallintoalueisiin" 

Mahdollisia hallintomalleja ovat : Isäntäkuntamalli, kuntien 100%:sti omistama osakeyhtiö, kuntien ja yksityisen 

yhdessä omistama osakeyhtiö, liittäminen johonkin olemassa olevaan kuntayhtymään,  sairaanhoitopiirin 

perussopimuksen laajentaminen ja  uusi kuntayhtymä.  

 

LPSHP:n  omistajakuntakokous ja sote -valmistelun johtoryhmä linjasivat kahdeksi jatkoselvitettäväksi malliksi 

kuntien 100%:sti omistaman osakeyhtiön tai sairaanhoitopiirin perussopimuksen laajentamisen. Mahdollisen 

uuden, Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin omistajakuntien yhteisen sote -organisaation tulee olla sellainen, että 

sen toiminta on mahdollista joko sulauttaa tulevaan Lapin itsehallintoalueen sote -organisaatioon tai sillä on 

mahdollisuus tuottaa sopimukseen perustuen palvelut Lapin itsehallintoalueen sote -organisaatiolle. Tämä 

vaatimus sulkee pois isäntäkuntamalliin tai kuntayhtymämalliin perustuvan sote -organisaation. Perusteena 

tälle on valmisteilla olevan sote -uudistuksen linjaus, jonka mukaan kunnat ja kuntayhtymät eivät voi tuottaa 

sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja. Mikäli ennen sote-uudistusta Länsi-Pohja järjestää sote-palvelunsa 

yhteiseen kuntayhtymään, niin 1.1.2019 tämä järjestämismalli käy mahdottomaksi ja päätäntävalta 

Länsi-Pohjan sote-palveluista siirtyy maakunnalliselle valtuustolle. 

 

Hallituksen 5.4.2016 tekemän linjauksen mukaan maakunnan on aidosti erotettava järjestäminen ja tuotanto 

eri organisaatioihin. Valtioneuvosto tulee varmentamaan, että maakunnat huolehtivat monipuolisen 

tuotantorakenteen toteutumisesta. Sote-palveluihin tulee kansalaisen laaja valinnanvapaus julkisen, yksityisen 

ja kolmannen sektorin palvelun tuottajan välillä. Tähän liittyen myös julkinen tuotanto on yhtiöitettävä.  

Vastaavasti on tehty linjaus, jonka mukaan itsehallintoalueet voivat oman palvelutuotannon lisäksi käyttää 

palvelujen tuottamiseen yksityisiä palveluntuottajia. Länsi-Pohjan kuntien perustama sote -osakeyhtiö täyttäisi 

nämä kriteerit. Osakeyhtiö voidaan perustaa jo valtakunnan ratkaisuja aiemmin ja yhteisessä orgaanissa 

sote-integraatiolla tehostaa palvelurakennetta ja parantaa palveluja ja näin turvata palvelujen saatavuus myös 

pidemmällä aikavälillä.   
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Pohdittaessa Länsi-Pohjan sote -osakeyhtiön muodostamista tulee suunnittelussa selvittää kuntien täysin 

omistaman osakeyhtiön lisäksi mallia, jossa osakeyhtiön vähemmistöosakkaaksi tulee myös jokin 

valtakunnallisista suurista yksityisistä sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioista. Tällä mallilla on 

mahdollista saada uuteen organisaatioon sen tarvitsemaa liiketoimintaosaamista. Mallilla on  myös 

mahdollista osaltaan varmistaa Länsi-Pohjan sote -osakeyhtiön kyvykkyys rekrytoida keskeisiä avainresursseja 

erityisesti lääkäreitä sekä hyödyntää muutoinkin yksityisen sektorin sote -resursseja.  

  

Rahoitus ja kiinteistöt 

Alueellisen sote-orgaanin rahoituksen ja kiinteistöjen omistamisen, hallinnoinnin ja käytön osalta  odotetaan 

valtakunnalliset linjaukset, jonka jälkeen tehdään paikalliset esitykset.  

 

 

6.4 Toimenpide-esitykset ja aikataulu 
 

Poliittinen käsittely ja päätöksenteko  

Toimenpide Vastuutaho Aikataulu 
Sote-järjestämissuunnitelman toimenpideohjelma PTH-yksikkö 1.4.2016 
Toimenpideohjelman kommentit pth-yksikköön johtotiimi,palvelutiimi 4.4.2016 
Toimenpideohjelman jakoon seutufoorumiin kutsutuille PTH-yksikkö 8.4.2016 
Toimenpideohjelman käsittely seutufoorumissa PTH-yksikkö 11.4.2016 
Valmistelumateriaalin kokoaminen Länsi-Pohjan  
soten perustamisasiakirjaksi 
 Länsi-Pohjan sote-osakeyhtiön liiketoiminta-  
suunnitelman tekeminen  
 Länsi-Pohjan sote-osakeyhtiön 
muodostamisasiakirjojen valmistelu. 

Sote-johtoryhmä 
PTH-yksikkö 

30.6.2016 

Länsi-Pohjan soten perustamisasiakirjan ja Länsi-Pohjan 
sote-osakeyhtiön  yhtiöjärjestyksen  hyväksyminen 
kunnissa 

 LPSHP:n jäsenkunnat 30.8.2016 

Perustamisorganisaation nimeäminen   31.8.2016 
Toiminnan ja talouden suunnitelma 2018 Perustamisorganisaatio 30.6.2017 
Länsi-Pohjan soten toiminnan alkaminen    1.1.2018 
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                 Valmistelun jatkaminen  

Toimenpide Vastuutaho Aikataulu 
Toimenpideohjelman käsittely Sote-valmistelun johtoryhmä 30.4.2016 
Toimialuille nimetään 
koordinaattorit/muutosjohtajat ,jotka vetävät 
valmistelutyötä 

Sote-valmistelun johtoryhmä 30.4.2016 

Uuden rakenteen mukaisten  työryhmien 
nimeäminen. ryhmiin myös järjestöjen edustus 

Sote-valmistelun johtoryhmä 30.4.2016 

   
   
      
Henkilöstösuunnitelma Henkilöstötyöryhmä 30.5.2017 
      

 

 

7 Seuranta ja arviointi 

 
Sote-tuotannon johtoryhmä jatkaa työskentelyään toimeenpanoa ohjaavana foorumina raportoiden 

säännöllisesti sairaanhoitopiirin hallitukselle ja seutuhallitukselle, jonka kokouksiin tällöin kutsutaan myös 

Ylitornion edustus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


