
Länsi-Pohjan oma sote-projekti täydessä vauhdissa 

Länsi-Pohjan alueen asukkaille halutaan turvata kustannustehokkaasti tarkoituksenmukaiset ja 

tasavertaiset sote-palvelut, jotka osaltaan ylläpitävät alueen elinvoimaa ja kilpailukykyä. Tavoitteen 

toteuttamiseksi Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri, Kemi, Keminmaa, Simo, Tornio ja Ylitornio ovat 

muodostamassa alueelle omaa sote-palvelujen -organisaatiota, joka myöhemmin tulee osaksi 

maakunnallista sote-tuotantoa. Tervola on mukana hankkeessa erikoissairaanhoidon tuottamien 

palvelujen osalta. Kunnat ja sairaanhoitopiiri käynnistivät marraskuun alussa projektin, joka 

valmistelee sote-palvelujen järjestämissuunnitelman kuntien valtuustojen hyväksyttäväksi vielä ensi 

kevään aikana. Projektia hallinnoi ja koordinoi Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin 

perusterveydenhuollon yksikkö.   

Marraskuun alussa työnsä käynnistäneillä neljän palvelulinjan alatyöryhmällä on edessään paljon 

tehtävää. Perhe- ja sosiaalipalvelujen, ikäihmisten palvelujen, terveyden ja sairaanhoidon palvelujen 

sekä kuntoutuksen palveluja suunnittelevat alatyöryhmät tekevät työtä erityisesti rajapintojen 

tunnistamiseksi ja ratkaisemiseksi palvelulinjan sisällä ja niiden välillä. Ennaltaehkäisy, palvelujen 

digitaalisuus ja innovatiiviset palvelumallit tuovat omat haasteensa suunnitteluun, samoin kuin 

tarvittavien toimitilojen tai henkilöstöresurssien määrittely. Strategiset tukipalvelut ovat oma 

palvelulinjansa. Henkilöstötyöryhmä on ollut ja on työn edetessä tiiviisti valmistelussa mukana. 

Työryhmät saavat työnsä valmiiksi maaliskuun loppuun mennessä. Uuden toimijan on määrä 

aloittaa vuoden 2018 alusta. Tehtävä ei ole mahdoton, sillä omaa tuotantoaluetta on suunniteltu 

vakavasti vuodesta 2014 lähtien. Prosessiin liittyviä taustaselvityksiä on valmiina useita. 

Maakunnan sote-uudistuksen valmisteluun liittyvän, Lapin liiton koordinoiman EAKR-rahoitteisen 

maakunnallisen Sote-savotan, asiantuntija- ja muita selvityksiä voidaan hyödyntää Länsi-Pohjan 

sote-projektissa. Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alueella kunnat ja sairaanhoitopiiri ovat jo vuosia 

tehneet tiivistä yhteistyötä yli hallintorajojen. Aito integraatio alueella on jo totta monessa asiassa.  

Kuntien ja sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustot päättävät tavoitteen mukaan ensi keväänä 

yhteisen sote-tuottajan perustamisesta. Vielä ratkaisematon suuri kysymys on tuottajaorganisaation 

muoto: laajennetaanko sairaanhoitopiirin perussopimusta, perustetaanko uusi kuntayhtymä vai 

kuntien yksin omistama osakeyhtiö, vai perustettaisiinko kuntien ja jonkin alan yrityksen tai 

yritysten yhteistyritys. 

Osana projektia ja uuden toimijan tunnetuksi tekemistä järjestetään lähiaikoina avoin nimikilpailu, 

jolla haetaan Länsi-Pohjan sote-projektille ja perustettavalle organisaatiolle nasevampi nimi. 

Projektin nettisivut avautuvat loppuvuoden aikana Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin sivujen alle 

osoitteeseen www.lpshp.fi > Ajankohtaista. 
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