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Länsi-Pohjan sote-projekti 

• Tavoitteet 

 - lähipalvelujen turvaaminen 

 - säästöpotentiaalien hyödyntäminen 

 - tarkoituksenmukainen, kustannustehokas erikoissairaanhoito 

 - työpaikkojen säilyttäminen 

 - osaajien rekrytointi 

 - kuntien elinvoiman parantaminen 

 - ( kuntien kiinteistöriskin minimoiminen) 

•  Keinot 

 - toimiva syvä palvelujen integraatio 

 - toiminta kootaan yhteen organisaatioon 1.1.2018 

 - toiminta liittyy osaksi Lapin maakunnan sotea 1.1.2019 

 

• Hallinnointi: Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri 

• Koordinointi:  Pth- yksikkö LPSHP 
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Länsi-Pohjan sote-projekti 

 
 

Länsi-Pohjan sote- projektin 
lähtökohtana ”säästöpotentiaalit” 

Perustuvat konsulttiselvityksiin (Lapin Savotta-hanke)  
• TK- vuodeosastojen, asumispalvelujen, kuntoutuksen, 

kotikuntoutuksen alueellinen toimintamalli  
      säästöpotentiaali 5 milj. € / vuosi  
• Päihde ja mielenterveystyön alueellinen toimintamalli  
      säästöpotentiaali 2- 5,4 milj.€ / vuosi  
• ”Perheiden talo”-malli ja alueellinen äitiysneuvolamalli 

säästöpotentiaali 1,5 milj.€ / vuosi  
• PTH-ESH- integraatio säästöpotentiaali 1,5milj.€  
Yhteensä  10 – 13,4 milj.€ 



Länsi-Pohjan  SOTE- valmistelun 

organisointi 
 
 

Poliittinen ohjausryhmä 

SOTE- 
johtoryhmä 

Projektijohtaja 

SOTE- työvaliokunta 

Valmistelutyöryhmä 

Palvelulinjatyöryhmät 

Henkilöstötyöryhmä 
Toimialuetyöryhmä Toimialuetyöryhmä Toimialuetyöryhmä Toimialuetyöryhmä Toimialuetyöryhmä 

Tiedottaja 
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Toimialue  
 

Strategiset 
tukipalvelut 

 

Toimialue  
 

Perheiden sosiaali- 
ja terveyspalvelut 

 
Toimialue  

 
Ikäihmisten 

palvelut 
  

 

 
Toimialue 

 
Terveyden- ja 
sairaanhoidon 

palvelut 
 

 

 
Toimialue 

 
Kuntoutus-

palvelut 

 

Palvelualue 
Perhekeskus 

 
Palvelualue 

Palveluohjaus- ja 
neuvonta 

 

Ohjaus ja –neuvonta 

Länsi-Pohjan sote 
toimintakonsepti 

Sote- keskus 
Kemi 

Sote-keskus 
Keminmaa 

Sote-keskus 
Tervola 

Sote-keskus 
Simo 

Sote- keskus 
Tornio 

Sote-keskus 
Ylitornio 

Ennaltaehkäisy 

Palvelualue 
Sosiaalipalvelut 

Palvelualue 
Mielenterveys- ja 

riippuvuuspalvelut 

 

Palvelualue 
Vammaispalvelut  

 
Palvelualue  

 Kotona asumista 
tukevat palvelut 

 

Palvelualue  
Asumis- ja 

hoivapalvelut 

Palvelualue 
Akuuttihoito 

Palvelualue 
Kehittämisen tuki 

Palvelualue 
Johtamisen tuki 

Palvelualue 
Vastaanotot 

Palvelualue 
Sairaanhoito 

Palvelualue 
Sairaanhoidon 

tukipalvelut 

Palveluyksiköt  

Palveluyksiköt  

Palveluyksiköt  

Palveluyksiköt  

Länsi-Pohjan sairaala 

489 hlöä 
 51  M€ 

740 hlöä 
 100 M€ 

120 hlöä 
  15 M€ 

269 hlöä 
  11 M€ 

710  hlöä 
  49   M€ 

Toimintakykyä 
tukevat palvelut 

 

Terapiapalvelut 
 

Toimintakyvyn 
osaamiskeskus 



 

 
Länsi-Pohjan sote-projekti 

• Yleiset tulevaisuuden näkymät: 

 painopisteen siirtäminen terveyden ja 

hyvinvoinnin edistämiseen ja ennaltaehkäisyyn 

 Digitaaliset sote- palvelut, sähköinen asiointi 

 Omahoidon vahvistaminen 

 Kotona asumisen tukeminen vahvistuu 

 Kuntoutuksen ja erityisesti kotikuntoutuksen 

profiili vahvistuu 

 Laitoshoito vähenee  

 Lähipalvelut vahvistuvat sisältäen myös 

erikoistason palveluja 
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Länsi-Pohjan sote-projekti 

 

 

Tavoitteena on arjessa pärjääminen,  palvelut 

mahdollisimman lähellä kuntalaista ja 

erityisosaajat ovat tukena arjen selviytymisessä 

 

 

  

  

Perheiden sosiaali- ja terveyspalvelut 



Perhepalvelut Sosiaalipalvelut 
Mielenterveys-  
ja riippuvuus- 

palvelut 

 
Erityispalvelut 

 

Sosiaalityö  
Matalankynnyksen 
mielenterveys- ja 
riippuvuuspalvelut  

Vammaispalvelut 

Perheiden sosiaali- ja terveyspalvelut 

Erityissosiaalityö 

 
Perhekeskus 

 

  

Lasten- ja nuorten 
psykiatriset avohoidon 
erityispalvelut  

Aikuispsykiatriset avohoidon 
erityispalvelut ja 
psykiatrinen sairaalahoito  

Länsi-Pohjan sairaala 

Palvelujen neuvonta ja ohjaus 

Alueen Sote- keskukset 



 

 

 

 

 

      
  

      
      
  

 

   

  

PERHEKESKUS 
Perhekeskukset 
tarjoavat tukea ja 
koordinoivat toimintaa  
 
PERHEASEMAT 
Perheasemat saavat 
työskentelyyn tukea 
perhekeskuksista. 
Työskentelytapana on 
verkostomainen 
asiakkuusyhteistyö ja 
palveluohjaus. 
Asiakkaan tarpeiden 
mukaan järjestetään 
moniammatillisia 
yhteispalavereja. 

YHTEISTYÖ 

Koulut, sotekeskus, sairaala 

Kolmas sektori, srk 

Vertaistuki, hankkeet 
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Sosiaalityö 

Lasten ja äitiysneuvola 

Perhesuunnittelu 

Lapsiperheiden  kotipalvelu 

Kuraattorit 

Päihdetyö 

Mielenterveystyö  

PERHEKESKUS 

Perheneuvonta 

Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto 



 

Ikäihmisten palvelut   
                                                           Toimintamalli  

Kuntalainen 

Terveyden 
edistäminen  
Ennaltaehkäisy: 
Osallistuminen, 
osallisuus  
Kuntiin jäävä 
terveyden 
edistäminen: 
Liikunta, harrastus- ja 
kulttuuritoiminta, 
Järjestöjen ja 
Seurakuntien 
tuottamat  
palvelut   
Uudet asumis-
ympäristöt 

 

Oma-apu 
Itsehoito / 
Omahoito 
Sähköiset palvelu-
pisteet, -alustat ja 
tekniset ratkaisut 
Tukipalvelut 

Lähipalvelut 
Matala  kynnys 
 

Kotona asumista 
tukevat palvelut 

Erikoisosaaminen 
Tuki lähipalveluille 
Yhteistyö 

Vaativa 
erityis-
osaaminen 
  

Asiakas 

Ohjaaja, omahoitaja, sosiaalityöntekijä 

 
Palvelu- 
tarpeen  

arviointi ja  
palveluneuvonta 

 

Konsul- 
taatio 

Vastuulääkäri 

Geriatri,  erikoislääkäri 

elut 
Hoiva- ja 

hoito sekä 
kuntoutus 

 

Erikois-
hoitoo 

Vaativa 
erikois-
hoito 

T o i m i n n a n   p a i n o p i s t e e n   s i i r t o 

 
Palveluohjaus        
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Palveluohjaus, -neuvonta  
Palvelutarpeen arviointi  

 Palvelupäällikkö 

 
Palveluohjaus- ja 
neuvontapalvelut  

 
 
 

Kotihoito         
Kotisairaala  

 

 
Palvelutarpeen arviointi 
senioripisteet/-neuvola 

omaishoitokeskus tms. 
  

Lähipalvelu 

Kemi 

Simo 

Tornio 

Tilapäis- ja 
intervallihoito
Päivätoiminta  

 
    Asumis- ja 
hoivapalvelut 

 

 
                        

        

                              

  
 
                                                                                                                                               
  

Keminmaa 

Kotona asumista tukevat palvelut Asumis- ja hoivapalvelut 

Ikäihmisten palvelut 

Ylitornio Ylitornio 

Tornio Tornio 

Keminmaa Keminmaa 

Kemi Kemi 

Simo Simo 

Ylitornio 

 
 
 
 
 

Alueellinen 
palvelu 
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Tavoitteena      ”Kotona paras” 
 

  Painopisteen siirto kotiin annettaviin palveluihin, 

 hyvät lähipalvelut ja erikoisosaaminen tukena 

   

Yhdyspinnat muihin palveluihin 
 

• Kuntien terveyden edistämisen yhdyshenkilöt,  

seurakunnat, järjestöt ja 3-sektori 
 

• Yhteinen palveluneuvonta – ja ohjaus 
 

 

• Erikoisosaamisen tuki lähipalveluille 

 

 

Ikäihmisten palvelut  



Sairaanhoito 

Akuuttihoito 

Vastaanotot 

Sairaanhoidon tukipalvelut 

Terveyden- ja sairaanhoidon palvelut 



Terveyden- ja sairaanhoidon palvelut 

Avovastaanotot 

Sote-keskus 
 Kemi 

Sote-keskus 
Keminmaa 

Sote-keskus 
Ylitornio 

Sote-keskus 
Tornio 

Akuuttihoito Sairaanhoito 

Työterveyshuolto 

Suun terveyden-
huolto 

Palveluohjaus ja -neuvonta, hoidontarpeen arviointi 

Sairaanhoidon tukipalvelut 

 
Akuuttiklinikka ja 

akuuttiosasto  
  

Kiire- ja ajanvaraus-
vastaanotot 

Sote-keskus 
Simo 

Erityispoliklinikat ja 
toimenpideyksiköt 

Tehovalvonta ja 
leikkaussalit 

Somaattiset osastot 
Laboratorio, patologia ja 

infektioiden torjunta 

Radiologia, kliininen fysiologia 
ja neurofysiologia 

Lääkehuolto 

Väline- ja lääkintälaitehuolto 

Länsi-Pohjan sairaala 

Sote-keskus 
Tervola 
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Länsi-Pohjan sote-projekti 

• Kaikille toiminta-alueen asukkaille tasavertaisesti toteutettuja 
moniammatillisia, vaikuttavia ja laadukkaita sekä tavoitteellisia 
kuntoutuspalveluita. 
 

• Alueen kaikki kuntoutushenkilökunta työskentelee yhdellä toimialueella 
 
• Kuntoutuspalvelut integroidaan kaikkiin asiakasprosesseihin kiinteänä 

osana kuntoutujan kokonaishoitoa. 
 
• Kuntoutuspalveluista pääosa toteutetaan Sote alueella lähipalveluina, joita 

toteutetaan lähellä asiakkaan asumis- tai hoitopaikkaa ja hänen omassa 
toimintaympäristössä  

 
• Painopistealueina kotikuntoutuksen kehittäminen ja kuntoutusohjaus 

 

 

 

Kuntoutuspalvelut 



Toimialue kuntoutus 

Toimintakykyä tukevat palvelut 

Sotekeskus 
Keminmaa 

Sotekeskus 
Ylitornio  

Saarenvire 

Sotekeskus 
Kemi 

Sotekeskus 
Tornio  

Sotekeskus 
Simo 

Palvelualue 

 

Palvelu- 
yksiköt 
 

Länsi-Pohjan sairaala 

Toimintakyvyn 
osaamiskeskus 

* Asiantuntijapalvelut 
* Apuvälinekeskus 
* Laitoskuntoutus 

 

Terapiapalvelut 
* Fysiatria 
* Akuutti kuntoutus 
* Kuntoutuksen  
    avopalvelut ja     
    kotikuntoutus 

Sotekeskus 
Tervola 



Länsi-Pohjan sote-projekti 

 

 

• Kuntien sote- tukipalvelut ja sairaanhoitopiirin  

tukipalvelut yhteen 

• Osa palveluista tuotetaan itse ja osassa jatketaan 

ostopalvelusopimuksia esim. ateriapalvelut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strategiset tukipalvelut 



Kehittämisen tuki Johtamisen tuki 

 
 Henkilöstöpalvelut 

Kehittämispalvelut 

Tietohallinto 
Hallinto-, talous- ja lakiasianpalvelut 

Toimialue  
Strategiset tukipalvelut 

Tekniset palvelut 

Materiaalipalvelut  
(logistiikka, hankintatoimi) 

Kemin 
sote-keskus 

Keminmaan sote-
keskus 

Ylitornion 
sote-keskus 

Tornion  
sote-keskus 

Simon  
sote-keskus 

Länsi-Pohjan sairaala 

Tervolan sote-
keskus 



 

 
Länsi-Pohjan sote-projekti 

• Henkilöstö 

 Henkilöstö siirtyy vanhoina työntekijöinä  

 Kaikkien osaaminen tarvitaan, ei tarvetta 

irtisanomisille 

 Osaavasta henkilökunnasta tulee pulaa 

eläköitymisten johdosta  

 Valinnanvapauden laajenemisen myötä 

kilpailutilanteen tuomat haasteet myös 

henkilöstölle 

 Toimintamallit tulevat muuttumaan 

 Verkostomainen ja moniammatillinen 

työskentely tulee lisääntymään 
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Länsi-Pohjan Sote-henkilöstö-työryhmä  
vetäjänä henkilöstöjohtaja Soili Vesterinen Lpshp 

• Työryhmä työskennellyt 12/2015 lähtien > kerätty perustiedot kunnista ja 
shp:stä 

• Tehtävänä: 

• valmistella organisaation henkilöstöpoliittisia periaatteita 

 suunnitella ja kuvata TVA -prosessin sekä työnvaativuuden 
arviointijärjestelmän 

 suunnitella ja kuvata virtuaaliorganisaation edellyttämät henkilöstömäärät, 
tarvittavat osaamiset sekä kunkin ydinprosessin johtamisjärjestelmä 

• Sote- johtoryhmän kokouksessa 14.12.2016 on päätetty, että 
henkilöstötyöryhmää vahvistetaan kuntien ja shp:n talousjohtajilla:  

 >  tehtäväksi annettiin tehdä esitys henkilöstö- ja taloushallinnon   

     järjestämisestä tulevalle uudelle orgaanille helmikuun loppuun mennessä  

• Tätä asiaa on työstetty vuoden 2017 kokouksissa  

• Nyt odotetaan valtuustojen  huhtikuun päätöksiä 
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Ryhmän kokoonpano 
• Työryhmän jäsenet:  

– Hallintojohtaja Marja-Leena Erkheikki, Ylitornio 

– Vs. henkilöstöpäällikkö Katri Heberg, Kemi 

– Henkilöstöpäällikkö Anja Huhtanen, Tornio 

– Kunnankamreeri Pirkko Kallaanvaara, Keminmaa 

– Hallinto- ja henkilöstöjohtaja Juha Torvinen, Oulunkaaren kuntayhtymä 

– Hallintojohtaja Marjatta Vaajoensuu, Tervola 

– Katja Eklund (Koho) 

– Johanna Majamäki (Kunta-alan unioni) 

– Pia Vittaniemi (Juko) 

– Pertti Hemminki, prosessivastaava (henkilöstöprosessi), Lapin Sote-Savotta 

– Maria Vaittinen, prosessivastaava, Lapin Sote-Savotta 

– Soili Vesterinen, Lpshp, pj. 

• Ryhmästä on jäänyt pois Tervolan edustus 

• täydennetty organisaatioiden talousjohtajan tai vastaavan tehtävissä toimivilla vuoden 
vaihteessa 2016-2017: 

– Anne Vuorjoki, Tornio 

– Allan Mikkola, Kemi 

– Keijo Ylitalo, Simo 
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• Asiakkaan valinnoilla on suora vaikutus siihen 
kuinka hyvin pärjätään tulevilla markkinoilla 

 

   HAASTE KAIKILLE AMMATTILAISILLE 

 

• Muutoksia tapahtuu mutta työtä riittää ! 

• Johtamiselle iso haaste! 
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Länsi-Pohjan sote-projekti 

www.lpshp.fi > 
Ajankohtaista > 
Länsi-pohjan sote-projekti 

 

Lisätietoa: 


