
Tuloksiin tehokkaaasti 

 

Länsi-Pohjan sote-projekti on lähtenyt vauhdikkaasti käyntiin 

 

Länsi-Pohjan sote-projektiin työntekijät aloittivat työnsä marraskuun alussa, kuukautta suunniteltua 

myöhemmin, ja työryhmien työskentely päättyy maaliskuun loppuun mennessä.  

”Aikataulu on tiukka, muttei mahdoton”, toteaa projektijohtaja Seija Parviainen, joka on 

virkavapaalla Keminmaan perusturvajohtajan tehtävästä kesäkuun loppuun saakka. 

Hänen johdollaan työstetään Länsi-Pohjan sote-palvelujen järjestämissuunnitelma, joka menee 

kevään kuluessa kuntien valtuustojen päätöksentekoon. Oman osansa tekevät alatyöryhmät 

ryhmänvetäjien ja koordinaattoreiden avustuksella.  

Parviainen iloitsee hyvin liikkeelle lähteneestä projektista ja siitä, että henkilöstöllä riittää 

innokkuutta ja halua osallistua valmistelutyöhön, vaikka sote-suunnittelutyötä on tehty alueella jo 

pitkään. Työryhmiin ilmoittautui kaikkiaan 120 henkilöä. Kaikkia halukkaita ei valitettavasti voitu 

tässä vaiheessa kutsua mukaan työryhmien työskentelyyn, koska näin suurissa ryhmissä 

työskentelyä ei nähty tarkoituksenmukaisena. 

 ”Ryhmien ulkopuolelle jääneitä ja muita asiantuntijoita voidaan kutsua valmistelutyöhön tarpeen 

mukaan myöhemminkin, jotta valmistelusta saadaan laaja-alainen ja moniammatillinen”, 

projektijohtaja toteaa.  

Länsi-Pohjan sote-projekti ei ole aloittanut tyhjästä.  Suunnittelutyötä Länsi-Pohjan sote-

integraation toteuttamiseksi on tehty vuodesta 2014 lähtien. Kaikki aikaisemmat selvitykset, 

ydinprosessien valmistelutyö ja Lapin Sote Savotta -hankkeessa tehdyt konsulttiselvitykset ovat 

pohjana projektin alatyöryhmien työlle. Silti aito erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja 

sosiaalipalvelujen integraatio on iso haaste. 

Lapin maakunnan sote-valmistelutyö on myös alkanut, ja seutukunnasta on nimetty hyvä edustus 

sen työryhmiin. Lapin maakunnan sote-valmistelutyö suuntaa Länsi-Pohjan alueella tehtävää työtä. 

 

Uutta tekemässä 

 

”Tulevaisuuteen suuntautuminen ja kehittäminen, ne ovat parasta tässä projektissa”, perhe- ja 

sosiaalipalveluita suunnittelevan alatyöryhmän koordinaattori Katriina Virta kertoo. 

”Ja se poikkeaa perustyöstä”, psykiatrian sosiaalityöntekijä naurahtaa. 

Puolet työajastaan projektiin käyttävä Virta kertoo haasteellisinta olevan omien töiden ja projektin 

töiden yhdistämisen. 

”Aikatauluissa on soviteltavaa”, hän toteaa. 

Kuntoutuksen toimialan koordinaattori Marja-Leena Viinamäki hakeutui tehtävään, koska hänellä 

kokemusta samankaltaisesta, mutta vähän pienemmästä ”sotesta”. Hän oli toistakymmentä vuotta 

sitten mukana perustamassa alueelle apuvälinekeskusta, ensimmäistä Suomessa. Viinamäellä on 

myös pitkä kokemus kuntoutuksen työtehtävistä.  

”Haluan kehittää työtä ruohonjuuritasolla eli käytännön työtä tekevien henkilöiden kanssa ja tuoda 

tähän uutta käytännön tuoman kokemuksen kautta”, hän perustelee. 

Kuntoutuksen ympärillä alueella on yhteistyötä tehty vuosikaudet ja integraatiotakin valmisteltu, eli 

nollasta ei työryhmän tarvitse työtään aloittaa. 

Kuntoutuksen toimialan ydintyöryhmä valmistelee osuuttaan neljän eri teeman kautta. 

”Työryhmän jäsenet ja kunkin teeman asiantuntijat pohtivat teemaa etukäteen ennen kokoontumista 

yleisluonteisten ja kohdennettujen kysymysten avulla, jotta kaikki pystyisivät valmistautumaan 

mahdollisimman hyvin, ja esimerkiksi saamaan viestejä kentältä”, koordinaattori Viinamäki 

kuvailee ryhmän työtapaa.   

 

 



Nimikilpailulla ja netillä näkyvyyttä 

 

Avoimen nimikilpailun kautta haetaan uutta, nasevaa nimeä Länsi-Pohjan sote-projektille. Nimeä 

voidaan käyttää myös uuden toimijan nimenä. Vastausaikaa nettikyselynä toteutettavaan 

nimikilpailuun on 11.12. saakka. Kilpailu löytyy sairaanhoitopiirin nettisivuilta. Nimestä päätetään 

projektin johtoryhmän kokouksessa 14.12. 

Projektin nettisivut perustetaan Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin sivuston alle, ja ne ovat parhaillaan 

rakenteilla. Sivut avataan nimivalinnan jälkeen.  

 

 

Päättäjä puolustaa palveluja 

 

Palvelujen pitäminen alueella on sydämen asia Länsi-Pohjan sote-projektin poliittisen 

ohjausryhmän puheenjohtaja Ritva Sonntagille.  

”Näen Länsi-Pohjan sote-uudistuksen mahdollisuutena”, hän sanoo. 

Hallintomallit ovat Sonntagin mukaan sivuroolissa ja myöhemmin ratkaistavissa kun nyt on 

tärkeintä ratkaista miten saadaan palvelut tuotettua hyvin asukkaita palvellen, virtaviivaisesti ja 

taloudellisesti. Hän uskoo, että integraatio saadaan toimimaan aikataulussa. 

”Työtä on tehty jo kymmenen vuotta, ja käytännön tasolla työ toimii, ilman kuntarajoja”, Länsi-

Pohjan sairaanhoitopiirin hallituksen puheenjohtaja Sonntag tietää. 

Valtakunnalliseen sote-uudistukseen liittyvät lakiesitykset ovat tulossa, mutta näyttää siltä, että 

Lappiin jää yksi laajan päivystyksen sairaala, ja Länsi-Pohja on jäämässä pois. Alueella on 

kuitenkin tiivis väestökeskittymä, isoja teollisuuslaitoksia ja liikennekeskittymä, jotka kaikki 

osaltaan perustelevat lähellä sijaitsevaa päivystystä.  

”Katsotaan mitä voidaan tehdä alueella yhdessä, ettei kaikki menisi Rovaniemelle. Ja ylipäätään, 

miten palvelut hoidetaan, jotta ihmiset saavat tarvitsemansa palvelut”, hän kiteyttää. 

Terveydenhoitajan koulutuksen omaavalla Sonntagilla on ammatillista ja koulutustaustan tuomaa 

ymmärrystä ja kiinnostusta sote-asioihin. Työssään Kemin kaupungin terveyden ja hyvinvoinnin 

suunnittelijana Ritva Sonntag näkee sotea läheltä. 

”Luottamustehtävissä näkökulma on laajempi”, hän kertoo. 

Pitkään Kemin ja maakunnan politiikassa mukana ollut Sonntag kertoo tuoneensa esille muun 

muassa Lapin Sote-Savotassa alueiden Lappia palvelujen tuottajina maakunnan ollessa palvelujen 

järjestäjä. 

”Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alue olisi yksi alue, Tunturi-Lappi omansa, samoin Itä- ja Pohjois-

Lappi. Rovaniemen seudulla on vastaava väestömäärä kuin täällä.” 
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