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Länsi-Pohjan sote-integraatio 

Projektin toteutussuunnitelma 

V 0.8 

 

 
Versio Pvm Laatija Kuvaus 

0.1 7.6.2016 Timo Nousiainen Ensimmäinen luonnos 

0.2 8.6.2016 Pertti Sakaranaho, Merja 

Haapakorva-Kallio 

Sote-sisällön tarkennus 

0.3 11.8.2016 Pertti Sakaranaho, Merja 

Haapakorva-Kallio 

sisällön muokkaus 

0.4 16.8.2016 Timo Nousiainen,Teija 

Horsma, Pertti Sakaranaho 

sisällön muokkaus 

 

0.5 18.8.2016 Merja Haapakorva-Kallio, 

Pertti Sakaranaho 

sisällön muokkaus 

 24.8.2016 Merja Haapakorva-Kallio, 

Pertti Sakaranaho 

kustannusarviolaskelmat, 

sisällön muokkaus 

0.6 25.8.2016 Merja Haapakorva-Kallio, 

Pertti Sakaranaho, Teija 

Horsma 

sisällön muokkaus 

0.7 31.8 Pertti Sakaranaho sisällön muokkaus, 

kustannuslaskelmat 

0.8 14.9.2016 Pertti Sakaranaho,Riitta 

Luosujärvi, 

Kehittämiskeskuksen 

johtotiimi 

Kustannuslaskelmat 
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1 Johdanto 
 

Sosiaali- ja terveydenhuolto elää murrosta, jossa perinteiset siilomaiset toimintamallit 
ovat korvautumassa uudenlaisilla tulokulmilla. 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 soten 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. 

 
Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (LPSHP) muodostuu Kemin ja 

Tornion kaupungeista ja Keminmaan, Tervolan, Simon ja Ylitornion kunnista, joiden 
yhteenlaskettu väestömäärä on n. 64 000. Länsi-Pohjan alueella sairastavuus on 
muun Lapin tavoin korkea ja väki sekä vanhenee että vähenee. Länsi-Pohjan 

sairaanhoitopiirin kuntayhtymä tuottaa erikoissairaanhoidon palveluja ensisijaisesti 
Länsi-Pohjan alueen väestölle. Palvelujen tuottamisessa pyritään sujuviin hoito- ja 

palveluketjuihin. Yhteistyö alueen perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen sekä 
OYS:n ja OYS -ERVA -alueen toisten sairaanhoitopiirien kanssa on aktiivista. 
 

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.  

Perusterveydenhuollon yksikkö (PTH-yksikkö) laati erikoissairaanhoidon ja kuntien 
yhteistyönä maaliskuun 2016 loppuun mennessä sote-järjestämissuunnitelman 
toimenpideohjelman. 

 
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 alueella 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. Syksyn 2015 ja kevään 
2016 aikana tehdyssä sote-järjestämissuunnitelman toimenpideohjelmatyössä 

kartoitettiin alueen paljon palveluja käyttävät asiakasryhmät. 10 % asukkaista 
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käyttää 74 % sote-rahoista. Näiden kalliiden asiakasryhmien palvelujen 
tarkoituksenmukaisella alueellisella integraatiolla on saavutettavissa 10 milj €:n 
säästöt. Tämä edesauttaa turvaamaan laadukkaat lähipalvelut kuntalaisille tulevina 

vuosina.  
 

Hallituksen 29.6.2016 julkaisemien tietojen perusteella Lapin maakunnan sotelle 
tuleva valtionrahoitus on 16 milj. €  nykyistä Lapin sote-rahoitusta pienempi. Ilman 
hyvin toteutettua sote-integraatiota on sote-palveluihin vääjäämättä tehtävä rajut 

leikkaukset. 
 

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 mahdollisuutena on alueen 

toimijoiden osaamisen hyödyntäminen sekä voimavarojen ja resurssien yhdistäminen 
väestön parhaaksi. 
 

Hallituksen 29.6.2016 lakiluonnoksen mukaan maakunnan on aidosti erotettava 
järjestäminen ja tuotanto eri organisaatioihin.  Maakunnan palvelutuotantoa varten 

perustetaan virkamiesjohtoinen palvelulaitos. 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 kilpailunalainen julkinen 
tuotanto on yhtiöitettävä.  Tehdyn linjauksen mukaan itsehallintoalueet voivat oman 

palvelutuotannon lisäksi käyttää palvelujen tuottamiseen, tytäryhtiöitä, tytäryhteisöjä 
ja  yksityisiä palveluntuottajia. Länsi-Pohjan kuntien oma sote-orgaani täyttäisi nämä 
kriteerit. Länsi-Pohja integroitu sote-orgaani voidaan perustaa jo vuotta  valtakunnan 

ratkaisuja aiemmin ja näin tehostaa palvelurakennetta, parantaa palveluja, turvata 
palvelujen ja osaavan henkilöstön saatavuus myös pidemmällä aikavälillä sekä 

parantaa kuntien taloustilannetta.   
 
Länsi-Pohjan sote-orgaanin valmistelussa huomioidaan maakunnallinen sote-

järjestämisen ja sote-tuotannon valmistelu. Länsi-Pojan sote-valmistelijat toimivat 
tiiviissä yhteistyössä Lapin vastaavien toimijoiden kanssa. Länsi-Pohjan sote tulee 

liittymään osaksi maakunnallista sotea vuoden 2019 alusta. Organisaatiomallin 
valmistelussa huomioidaan syksyllä tulevien sote-lakien linjaukset. 
Organisaatiomalleina on kuntayhtymä, isäntäkunta, osuuskunta, kuntien omistama 

osakeyhtiö. Vaihtoehtona myös kuntien täysin omistaman osakeyhtiön lisäksi malli 
jossa  osakeyhtiön osakkaaksi 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.  

 
Tällä projektilla käynnistetään Länsi-Pohjan sosiaali- ja terveydenhuollon 

järjestämissuunnitelman toimenpideohjelmassa esitetyt kehittämisehdotukset ja 
toimenpiteet. Järjestämissuunnitelma liitteineen on luettavissa www-osoitteessa 
http://www.lpshp.fi/fi/kehittaminen-ja-koulutus/perusterveydenhuollon-

yksikko/ajankohtaista.html 
 

http://www.lpshp.fi/fi/kehittaminen-ja-koulutus/perusterveydenhuollon-yksikko/ajankohtaista.html
http://www.lpshp.fi/fi/kehittaminen-ja-koulutus/perusterveydenhuollon-yksikko/ajankohtaista.html
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2 Projektin tarkoitus 
 

Projektin tarkoituksena on toimeenpanna Länsi-Pohjan sosiaali- ja terveydenhuollon 
järjestämissuunnitelman toimenpideohjelman keskeisin tavoite, siirtyminen Länsi-

Pohjan yhteiseen tuotanto-organisaatioon. Tarkoituksena on turvata kuntalaisille 
tasavertaiset, kustannustehokkaat ja tarkoituksenmukaiset sekä integroidut sote-

palvelut alueella, turvata sote-osaaminen alueen palveluissa sekä ylläpitää ja kehittää 
alueen elinvoimaisuutta ja kilpailukykyä. 

 

Tehtävänä on valmistella ja käynnistää Länsi-Pohjan sote-palvelujen tuotanto 
1.1.2018 mennessä ja varmistaa sote- palvelukokonaisuuden toimivuus ja 
kilpailukyky  sote- asioiden järjestämisvastuun siirtyessä maakunnalle.   
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3 Projektin tavoitteet ja tehtävät 
 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen integraation tavoitteena on varmistaa riittävän aikaisin 
käynnistetyt, keveät palveluratkaisut ja ennaltaehkäistä raskaampien ja korjaavien 

palvelujen tarve sekä edistää asiakkaan itsenäistä toimimista. 

Länsi-Pohjan sote-palvelujen uudistamisessa on keskeistä 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 

 

Tavoitteena on valmistella ja käynnistää Länsi-Pohjan sote-palvelujen tuotanto 
1.1.2018 mennessä. Tavoitteena on myös sovittaa Länsi-Pohjan sote-tuotantoalue 

(organisaatio ) osaksi Lapin maakunnallista sote-aluetta. 
 

Tehtävät 
 
Projektilla on seuraavat 11 tärkeää osatehtävää: 

 
1) Valmisteluorganisaatiosta sopiminen ja päättäminen ja valmistelujen  

käynnistäminen 
2) Yhteistyö maakunnallisen sote-valmistelun kanssa 
3) Uuden tuotantoalueen organisaation/ (palvelualueen) valmisteleminen 

4) Palvelujen järjestämisen suunnittelu 
5) Palvelutuotannon valmistelu 

6) Henkilöstösuunnitelman valmisteleminen  
7) Toimitilojen suunnittelu  
8) Tukipalvelujen suunnittelu 

9) Tietoverkkojen yhdistämisen suunnittelu ja käynnistäminen 
10) Tehokas viestintä henkilöstölle, luottamushenkilöille, kuntalaisille ja 

tiedotusvälineille 
11) Valmistelujen etenemisen seuranta, arviointi ja palautteen antaminen 
 



4 Projektin vaiheistus ja tuotokset 
 

 

Osatehtävä Toimenpide Vastuutaho Tulos Aikataulu 

Valmisteluorganisaatiosta 

sopiminen ja päättäminen ja 

valmistelujen käynnistäminen 

Projektisuunnitelman hyväksyminen ja 

toimintavaltuutuksen antaminen 

Kuntien valtuustot Hyväksytty 

projektisuunnitelma 

Valtuutus toimintojen 

käynnistämiselle 

Kuntien päätökset 

9/2016 

 Ohjausryhmän nimeäminen ja 

toimivaltuuksista sopiminen 

kuntien valtuustot Ohjausryhmällä 

toimintavalta 

9-10/2016 

 Tarvittavien toimielinten nimeäminen ja 

resurssien vahvistaminen 

ohjausryhmä ja 

sote-johtoryhmä 

Projektin tarvitsemat 

resurssit vahvistettu ja 

nimetty 

Projektijohtaja 

1.10.2016-

31.12.2017 

 

työryhmät 

1.10.2016-

31.3.2017 

 

 Muutosjohtaminen 

- nykyiset organisaatiot 

- uuden organisaation valmistelu ja 

siirtyminen 

Henkilöstön muutosvalmennus 

Toimijoiden ja sidosryhmien 

sitouttaminen 

Uudistuksen ulkoinen verkostoyhteistyö ja 

vaikuttaminen 

Sote-johtoryhmä ja 

-työvaliokunta 

projektijohtaja 

projektikoordinaatto

ri 

Kuntalaisten ja 

henkilöstön informointi 

ja kuuleminen 

10/2016 - 

Yhteistyö maakunnallisen 

sote-valmistelun kanssa 

Maakunnalliseen järjestämissuunnitelman 

laatimiseen osallistuminen 

 

Ohjausryhmä, sote-

johtoryhmä, 

projektijohtaja 

Yhteen sopiva 

palvelujärjestelmä 

 

 

 

9/2016- 

 

Uuden tuotantoalueen 

organisaation/ 

(palvelualueen) valmistelu 

 

 

Hallintomallin työstäminen 

 

 

Strategia työskentelyn käynnistäminen 

 

Ohjausryhmä Sote-

johtoryhmä 

projektijohtaja  

 

 

Strategia ja mittarit 

Rahoitusmalli 

Siirtymissuunnitelma 

10/2016-3/2017 
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Rahoitusmallista sopiminen 

Siirtymissuunnitelman  laadinta 

 

Tiivis yhteistyö  maakunnallisen sote-

järjestäjän kanssa 

 

valmis 

 

Organisaation 

liittymissuunnitelma 

Lapin soteen 1.1.2019 

Palvelujen järjestämisen  

suunnittelu 

Palvelumallin määrittely 

- Nykytilan analysointi ja muutostarpeen 

määrittely  

- Asiakaslähtöinen tarvekartoitus 

- Erikoissairaanhoidon palvelumallin 

määrittely 

- Sosiaali- ja terveyspalvelujen 

palvelumallin määrittely 

- Asiakaslähtöisen palvelumallin määrittely 

- Sähköisen ”Oma”-palvelumallin määrittely 

 

Sote-johtoryhmä 

ja-työvaliokunta 

projektijohtaja, 

projektikoordi-

naattori 

Palvelujen 

järjestämisen 

suunnitelma 

 

 

 

Palvelutuotannon valmistelu Tehtyjen selvitysten ja 

ydinprosessityöryhmien työskentelyn 

pohjalta työstetään toimialueiden sisäistä 

työnjakoa ja tehtäviä 

Sote-työvaliokunta 

 toimialueiden 

vetäjät 

projektijohtaja ja -

koordinaattori 

Organisoitu 

toimialueet, 

palvelulinjat 

muodostettu, 

vastuualueet  ja 

tehtävät vahvistettu 

sekä resurssitarpeet 

määritetty  

10/2016-3/2017 

Henkilöstösuunnitelman 

valmisteleminen  

 

Henkilöstöpolitiikan valmistelu  

- Osaamistarpeiden tunnistaminen 

- Ammattinimikkeiden yhtenäistäminen 

- TVA prosessin käynnistäminen 

-Palkkaharmonisoinnin toteutussuunnitelman 

laadinta ja prosessinkäynnistäminen 

- Henkilöstön siirtämissuunnitelma 

Sote-johtoryhmä/ 

Henkilöstötyöryhmä 

 

Valmis henkilöstö-

suunnitelma 

TVA 

henkilöstöhallinnon 

ohjeet 

Toteutussuunnitelma 

palkkojen 

harmonisoimiseksi 

10/2916-3/2017 

Toimitilojen suunnittelu 

ja tukipalveluselvitys 

 

Kiinteistöselvitys 

Kiinteistöjen arvon määrittely 

Sote-

johtoryhmä/kunnat 

kiinteistötyöryhmä 

Tilaresurssit 

varmistettu 

Vuokrat yhtenäistetty 

10/2016-3/2017 
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konsulttiselvityksenä 

Tarvittavista tiloista sopiminen 

vuokraperiaatteista sopiminen 

ja vuokrasopimus-

pohjat laadittu 

 

Organisaation tarvitsemat 

tukipalvelut ja niiden  

varmistaminen 

Olemassa olevien tukipalvelujen 

selvittäminen 

Uuden organisaation tarvitsemien 

tukipalvelujen määrittely 

Yhdyspinnat kuntaan selvitetty 

Projektijohtaja, 

sote-työvaliokunta  

Tarvittavista 

tukipalveluista ja 

niiden tuottamisesta 

sovittu ja organisoitu 

10/2016-3/2017 

Tietoverkkojen yhdistämisen 

suunnittelu ja toteutus 

 

Potilastietojärjestelmän ja sosiaalitoimen 

asiakastieto-järjestelmien 

yhteensovittaminen 

Henkilöstö- ja taloushallinnon ohjelmistojen 

yhtenäistäminen  

Tietohallinnon tukipalvelujen organisointi 

Yhdyspinnat kuntaan selvitetty 

 

ICT-työryhmä, 

Sote-työvaliokunta 

ja 

projektihenkilöstö 

 

Tietojärjestelmäselvity

s on valmis 

Yhdistäminen on 

aloitettu. 

 

10/2016- 

Tehokas viestintä 

henkilöstölle, 

luottamushenkilöille, 

kuntalaisille ja 

tiedotusvälineille 

 

Viestintäsuunnitelman laadinta 

- linjataan pääviestit, kohderyhmät, 

- käytettävät viestintäkeinot ja 

viestintävälineet 

- uuden organisaation 

viestintämateriaalin valmistelu 

Sidosryhmäviestinnästä huolehtiminen 

- sisäinen viestintä 

- ulkoinen viestintä 

Sote-

johtoryhmä/viestint

ä-vastaava 

projektihenkilöstö 

 

Päättäjät, henkilöstö ja 

kuntalaiset ovat 

tietoisia kehityksen 

vaiheista ja  tulevista 

palveluista. 

Viestintäsuun-

nitelma 1.10-

30.11.2016 

päivitetään 

jatkuvasti 

 

Valmistelujen etenemisen 

seuranta, arviointi ja 

palautteen antaminen 

 

Tavoitteiden toteutumisen arviointi 

toimenpiteiden arviointi 

aikataulun pitävyyden seuranta 

Palautteen kerääminen (poliittinen johto, 

henkilöstö, kuntalaiset) 

Ohjausryhmä 

Sote-johtoryhmä 

projektijohtaja 

Sote työvaliokunta 

työryhmät 

Projekti etenee 

suunnitelmallisesti ja 

valmistuu aikataulussa 

9/2016- 

 



5 Projektin tulokset, hyödyt ja riskit  
 

 

 

Projektin tuloksena on valmisteltu uuden sote-organisaation palvelujen järjestäminen 
ja integroitu palvelutuotanto, jotka siirtyvät tuotantovaiheeseen. 

 
Länsi-Pohjan alueella aidolla sote-integraatiolla voidaan saavuttaa seuraavat asiat: 
 

 Yhdenvertaisten palvelujen tarjoamisen asukkaille  asuinkunnasta riippumatta.  
 Ennaltaehkäisyn, varhaisen havaitsemisen ja tuen vahvistaminen  

 Palvelujen liikkuminen lähelle asiakasta ja sähköisen asioinnin lisääminen. 
 Ammattilaisten osaamisen jakamisessa ja yhteistyössä vahvistuvat 

verkostomainen työskentely. 

 Alueen palveluverkon kilpailukyky tulevissa suuremmissa sote-ratkaisuissa 
 Onnistuneella sote-integraatiolla kuntatalouden säästötavoitteet voidaan 

saavuttaa 
  

Projektin riskeinä on : 
 

 Kunnat eivät sitoudu projektiin, jolloin saavutettavien integraatiohyötyjen  

sijaan joudutaan kustannuspaineissa tekemään palveluleikkauksia. 
 

 Kaikki kunnat eivät lähde mukaan projektiin, jolloin palvelujen alueellinen 
kokonaisintegraatio  jää saavuttamatta 

 

 Maakunnan valmistelussa ei löydy yhteistä ymmärrystä maakunnan useamman 
palvelualueen mallin mukaisen organisaation hyödyistä. 

 
 Toimijat eivät ole valmiita luopumaan vanhoista toimintamalleista, jolloin 

uudenlaisen ajattelu- ja toimintatavan mahdollistama onnistunut integraatio ei 

toteudu kaikilta osin  
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6 Projektin organisointi ja hallinto 
 
Projektin organisoituminen on esitetty kootusti  alla olevassa kuvassa. 
 

 

 

6.1 Ohjausryhmä 
 

Ohjausryhmä vastaa projektin toimeenpanosta ja huolehtii uuden yhtiön toiminnan ja 
hallinnon järjestämisen valmistelusta. Ohjausryhmän muodostavat Länsi-Pohjan shp:n 

ja  alueen kuntien valtuustojen ja hallitusten varsinaiset puheenjohtajat. Ryhmä 
valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Projektijohtaja toimii 
ohjausryhmän sihteerinä. 

  
Ohjausryhmä vastaa uuden yhtiön toiminnan käynnistämisen valmistelusta siihen 

saakka, kunnes yhteinen  orgaani on perustettu ja järjestäytynyt. 
 
Ohjausryhmän keskeiset tehtävät ovat:   

a) Yhteen sovittaa valmistelu Lapin sote-valmistelun kanssa 
  

b) Projektisuunnitelman toimeenpano 

c) Toiminnan, talouden ja hallinnon järjestämisestä päättäminen 

d) Strategisista linjauksista päättäminen 
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6.2 SOTE-johtoryhmä  
 

Kuntajohtajat, Sote-johtajat ja sairaanhoitopiirin johtaja ja PTH yksikön ylilääkäri 

muodostavat SOTE-johtoryhmän esittelijänä toimii Länsi-Pohjan sote-valmistelun 
projektijohtaja ja sihteerintehtävät hoitaa PTH-yksikkö. 
 

SOTE-johtoryhmän keskeiset tehtävät ovat: 
 

A) muutoksen johtoryhmänä toimiminen 
o Yhteen sovittaa valmistelu Lapin sote-valmistelun kanssa 
o Valmistelun strategiset kysymykset 

o Valmistelutyön ohjaaminen lainsäädännön ja projektisuunnitelman 
puitteissa 

o Organisaation valmistelun ohjaaminen 
o Palvelutuotannon valmistelun ohjaaminen 

o Strategian keskeisten teemojen hahmottaminen 
o Valmisteluryhmien toiminnan ohjaaminen 
o Yhteen sovittaa valmistelu yhteistoiminta-alueen valmistelun kanssa 

 
B) Asioiden tuominen ohjausryhmään 

  
C) Osallistuminen ohjausryhmän kokouksiin 

 

 

6.3 SOTE- työvaliokunta 
 

Työvaliokunnan käsiteltävien asioiden valmistelua  ohjaa  SOTE-johtoryhmä. 

 
 SOTE-johtoryhmä nimeää SOTE- työvaliokunnan jäsenet. Jäseninä toimivat 

valmisteluryhmien vetäjät ja koordinaattorit, shp:n pth-yksikkö ja ryhmän 
puheenjohtajana toimii projektijohtaja 

 
SOTE-työvaliokunnan keskeiset tehtävät: 
 

A) SOTE-valmisteluryhmien työn ohjaaminen ja yhteensovittaminen. 
 

B) Sote-kehittämistoiminnan integroiminen maakunnan ja yhteistyöalueen 
kehittämisrakenteisiin 

 

C) Asioiden tuominen SOTE-johtoryhmään 
 

D) Osallistuminen SOTE-johtoryhmien kokouksiin 
 
 

6.3.1 Toimialuetyöryhmät 

 

Sote-valmistelua tehdään viiden toimialueen mallin mukaisesti. Toimialueet ovat :  
Perhe-ja sosiaalipalvelut, Ikäihmisten palvelut, Terveyden- ja sairaanhoidon palvelut, 
Kuntoutus, Strategiset tukipalvelut. 
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Kuva 1. Länsi-Pohjan sote-tuotantoalueen toimialuemalli   

 

 

SOTE-johtoryhmä valitsee toimialueryhmien vetäjät halukkaista ilmoittautuneista ja 
nimeää toimialuetyöryhmät ja muut tarvittavat valmisteluryhmät työvaliokunnan 

esityksestä ( ryhmiin mukaan ammattijärjestöt, kolmas sektori, oppilaitokset ). 
Työryhmissä käsiteltävien asioiden valmistelua ja toimeenpanoa ohjaa SOTE-
valmistelun työvaliokunta. 

 
Valmisteluryhmien keskeiset tehtävät ovat: 

 
A) Asiakasprosessien valmistelu 

– digitalisaation hyödyntäminen 

– asiakkaan osallistaminen 
– laadunhallinta osana prosessin rakentamista 

B) Palveluohjauksen ja –neuvonnan mallin valmistelu 
– toimialuekohtainen vai yhteinen palveluohjaus ja neuvonta? 

C) Palvelulinjojen ja vastuualueiden muodostaminen 

D) Alaistensa palvelulinjatyöryhmien työn ohjaaminen 
E) Muodostettavien vastuuyksiköiden, vastuualueiden ja palvelualueiden osaamis- ja 

henkilöresurssitarpeen määrittely 
F) Tarvittavien toimitilojen määrittely 

G) Rajapinnat muihin toimialuesiin 
H) Budjetoinnin valmistelu 
I) Asioidenvalmistelu SOTE-työvaliokunnalle.  
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6.4  Muut tarvittavat valmistelutyöryhmät 
Sote-johtoryhmä perustaa tarvittavat työryhmät esim. ict-, tukipalvelu-, kiinteistö- ja kunta-

sote yhdyspintatyöryhmä ja oheistaa työtehtävät ja seuraa, ohjaa ja johtaa ryhmien 

työskentelyä. 

 

Henkilöstötyöryhmä on  jo työskennellyt vuoden 2016 alusta. Ryhmän vetäjänä toimii LPSHP:n 

henkilöstöjohtaja  Soili Vesterinen. 

 

 

6.5 Projektijohtaja 
Hankkeen vastuuhenkilöinä toimii projektijohtaja, joka 

- huolehtii hankkeen etenemisestä, tiedottamisesta ja toimintojen käynnistymisestä 
sovitusti 

- seuraa projektin työajan käyttöä ja taloutta 
- huolehtii hankkeen raportoinnista, viestinnästä ja arvioinnista 
- edistää toiminnan kytkeytymisestä osaksi palvelujärjestelmää ja verkostojen 

toimivuutta 
- toimii työvaliokunnan puheenjohtajana ja esittelijänä sote-johtoryhmälle 

- muut ohjausryhmän asettamat tehtävät 
avoimella hakumenettelyllä. 
 

 

6.6 Toimialuetyöryhmän vetäjä 
Osa-aikainen toimialuetyöryhmän vetäjä toimii työvaliokunnan jäsenenä  ja huolehtii 
työryhmänsä työn etenemisestä 

o toimialueen alaryhmien työskentely 
o toimialueen palvelukokonaisuuden muodostaminen 
o toimialueen palvelukokonaisuuden henkilöstömitoitus 

o toimialueen palvelujen tilatarve 
o toimialueen tukipalvelujen tarve 

  
o vastaa työryhmänsä työn tiedottamisesta 

o työryhmän raportoinnista 
o huolehtii, että työryhmävalmistelu on linjassa muiden ryhmien    
      työskentelyn kanssa 

o osallistuu Lapin maakunnallisen soten valmisteluun 
o valmistelee oman  toimialueensa esitykset työvaliokunnalle 

o muut työvaliokunnan ja ohjausryhmän antamat tehtävät 
 
 

6.7 Toimialuetyöryhmän koordinaattori 
 

Osa-aikainen toimialuetyöryhmän koordinaattori huolehtii tarvittavan tiedon ja 
materiaalin keräämisestä työryhmän käyttöön, huolehtii osaltaan toimintojen 

edistymisestä ja toimii työryhmän sihteerinä 
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6.8 Projektin hallinnointi ja koordinointi 

 
Projektia hallinnoi Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri. Projektille perustetaan oma 
kustannuspaikka. 

 
Hallinnoija vastaa hankkeen koordinoinnista ja hallinnoinnista sekä vastaa 

hankeraporttien laadinnasta ja niiden toimittamisesta ohjausryhmälle ja kunnille 
sovittuna aikana. Hallinnoija vastaa myös hankkeen taloudellisesta koordinoinnista, 
yhdistää ja kokoaa muut tarvittavat todentavat asiakirjat hankkeen 

projektikirjanpitoon.  
 

LPSHP:n PTH-yksikkö huolehtii projektin koordinaatiosta; huolehtien osaltaan 
toimintojen käynnistymisestä ja etenemisestä suunnitellusta ja toimii sote-
ohjausryhmän ja työvaliokunnan sihteerinä 
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7 Projektin henkilöstöresurssit 
 

Henkilöstö: 
 

Projektin johtaja 100%, 1.10.2016-30.06.2017 avoin haku 
Projektin koordinoinnista vastaa shp:n perusterveydenhuollon yksikkö (PTH-yksikkö). 
PTH-yksikön resursseista kohdennetaan kolmen henkilön työpanoksesta 50% 

hankkeelle. 
 

Toimialueryhmien vetäjät: 5 x 50 %1.10.2016-31.3.2017 
 Perhe-ja sosiaalipalvelut,  

Ikäihmisten palvelut, 

  Terveyden-ja sairaanhoidon palvelut,  
Kuntoutus, 

  Strategiset tukipalvelut. 
(ml Tiedonhallinta ja ICT, Tukipalvelut, Kiinteistöt ) 

 
Toimialueryhmien koordinaattorit: 5 x 50 %1.10.2016-31.3.2017 
 Perhe-ja sosiaalipalvelut,  

Ikäihmisten palvelut, 
  Terveyden-ja sairaanhoidon palvelut,  

Kuntoutus, 
  Strategiset tukipalvelut. 
 

Tiedottaja:  50 % 1.10.2016-31.3.2017 
 

Henkilöstötyöryhmän vetäjä: LPSHP:n  25 %henkilöstöjohtajan työpanoksesta 
kohdennetaan projektille  
 

Henkilöstötyöryhmän sihteeri: 50 % 1.10.2016 -31.12.2016  LPSHP:n ko henkilön 
työpanoksesta kohdennetaan projektille.  1.1.2017- 31.3.2017 ko työhön varataan 

projektiin vastaava palkkasumma 
 
Taloussihteeri 2 pv / kk: työpanos shp:n sihteeristöstä kohdennetaan projektille

  
 

Muu valmisteluresurssi 
 
Työryhmätyöskentelyyn osallistuvat kuntien ja shp:n työntekijät kulloinkin tarvittavan 

asiantuntijuuden ja osaamisalueen mukaisesti. Isäntäorganisaatiot vastaavat 
työryhmissä toimivan henkilökuntansa työaika-, matka- ym kuluista. 

 

 

 

 



8 Kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma 
Kustannusarvio  2016 2017 Yhteensä 

Henkilöstökulut (sis.sivukulut) 106950 134850 241800 

Projektijohtaja 18000 36000 54000 

Projektikoordinaatio 0 0 0 

Toimialueiden vetäjät 5 hlöä 50% 45000 45000 90000 

Koordinaattorit 5 hlöä 50% 18750 18750 37500 

Tiedottaja 50% 4500 4500 9000 

Henkilöstöryhmän vetäjä 0 0 0 

Henkilöstöryhmän sihteeri 0 4500 4500 

Taloussihteeri (osa-aikainen 2pv/kk ) 0 0 0 

Sivukulut (24%) 20700 26100 46800 

Projektijohtaja 4320 8640 12960 

Toimialueiden vetäjät 5hlöä 10800 10800 21600 

Koordinaattorit 4500 4500 9000 

Henkilöstöryhmän sihteeri 0 1080 1080 

Tiedottaja 50% 1080 1080 2160 

Palveluiden ostot 20500 35800 56300 

 Asiantuntijapalvelut 15000 30000 45000 

Painatukset ja ilmoitukset 2500 2500 5000 

Majoitus- ja ravitsemuspalvelut 1500 1800 3300 

Koulutus- ja kulttuuripalvelut 1500 1500 3000 

        

Matkustus- ja kuljetuspalvelut  4500 4500 9000 

Projektihenkilöstö 4500 4500 9000 

      0 

        

Koneet laitteet ja kalusteet 2700   2700 

Kannettavat tietokoneet, tulostin ja puhelimet 2700   2700 

        

Muut menot 5500 5500 11000 

Ohjausryhmän, työkokousten, työpajojen,ryhmien 
ja seminaarien kahvitus- ja tarvikekulut 

4500 4500 9000 

Auditorio- ja kokoustilojen vuokrat 1000 1000 2000 

        

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2800 2800 5600 

 Toimisto-pankki ja puhelinkulut, työtilojen 
vuokrat   a 300 €/kk , muut tarvikkeet 

2800 2800 5600 

Yht.     0 

YHTEENSÄ KAIKKI 142950 183450 326400 

Kunnat 2/3 95300 122300 217600 
LPSHP 1/3 47650 61150 108800 
Projektivaraus 2017 - 62 000 € -62000 

 Kuntien maksuosuus 95300 60300 155600 
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Rahoitussuunnitelma 
 

Hankkeen kustannuksista vastaavat kunnat 2 /3 ( yht. 247360 €) ja sairaanhoitopiiri 
1/ 3 (yht. 123680 €). 

 
Shp:n osallistuu kustannuksiin;  PTH-yksikön projektikoordinaatio ( 3 x 50%). 

henkilöstöjohtajan työpanos 25 %, henkilöstötyöryhmän sihteerin 50 / työpanos 1.10-
31.2.2016  ja taloussihteerin palvelut ( 2 pv/kk).  Nämä kulut sisältyvät jo shp:n 
talousarvioon. 

 
Kuntien vuoden 2017 maksuosuuksissa on huomioitu Meri-Lapin kehittämiskeskuksen 

62 000 euron suuruinen projektivaraus. 
 

Kuntien kustannukset asukasluvun mukaan  
   kustannusten suorituksessa mukana Kehittämiskeskuksen projektivaraus v. 2017 

 

      31.12.2015 asukasluku osuus- % 2016 2017 Yhteensä 

Kemi 21758 36,38 34 673 € 21 939 € 56 613 € 

Keminmaa 8388 14,03 13 367 € 8 458 € 21 825 € 

Simo 3238 5,41 5 160 € 3 265 € 8 425 € 

Tornio 22199 37,12 35 376 € 22 384 € 57 760 € 

Ylitornio 4219 7,05 6 723 € 4 254 € 10 977 € 

Yhteensä 59802 100 95 300 € 60 300 € 155 600 € 

 
 

 
 

 
 

 

 

 


