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1. Sote- projekti 

1.1. Toimeksianto 

 

Perheiden sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialueen työryhmän vetäjänä on toiminut Leena Karjalainen ja koor-

dinaattorina Katriina Virta, molemmat ovat työskennelleet projektissa 50 % työajalla.  Työskentelyaika on ollut 

1.11.2016–31.3.2017.  Työskentely on ollut antoisaa, mutta samalla myös haastavaa. Työryhmän jäsenillä on ollut 

työskentelyn aikana huoli toimialueen sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteensovittamisesta ja joustavien lähipalvelu-

jen säilymisestä.   Etenkin mielenterveys- ja riippuvuuksien toimialueelle sote- uudistus on herättänyt huolta liittyen 

erityistyöntekijöiden sijoittumiseen uudessa orgaanissa.  

 

Työryhmän tehtävänä on ollut muodostaa perheiden sosiaali- ja terveyspalvelujen toimialue Länsi-Pohjan sosiaali- ja 

terveyspalveluiden alueelle. Työryhmä on muodostunut sote- projektin poliittisen ohjausryhmän hyväksymästä 

ydintyöryhmästä, jota on täydennetty eri alojen asiantuntijolla. Ryhmä on kokoontunut yhteensä 13 kertaa, sisältä-

en eri alaryhmille pidetyt toimialakohtaiset tapaamiset.  

 

Alatyöryhmissä on kuultu asiantuntijoita vammaispalveluiden-, avoterveydenhuollon-, mielenterveys- ja riippuvuuk-

sien ja sosiaalipalveluiden osa-alueilta. Lisäksi joihinkin kokouksiin on osallistunut perusterveydenhuollon yksiköstä 

erikoissuunnittelija Teija Horsma, sote- projektin projektijohtaja Seija Parviainen ja Lapin maakunnan muutosagentti 

Harri Tiuraniemi, Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen kärkihankkeesta (LAPE). 
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2. Nykyinen malli 

2.1 Taustaa 
 

Länsi-Pohjan alueella tuotetaan laadukkaita perheiden sosiaali- ja terveyspalveluita. Palvelut ovat asiakaslähtöisiä ja 

helposti saavutettavissa. Perheiden sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialueella työskentelee useiden eri ammat-

tialojen edustajia. Henkilökunta on koulutettua, ammattitaitoista ja osaavaa.  Alueella on pitkä kokemus perhe- ja 

verkostokeskeisestä työskentelymallista, joka on saanut alkunsa mielenterveystyöstä ja täältä levinnyt muille toimi-

alueille. Leviämistä on edesauttanut alueella jo vuosien ajan toteutettu perheterapiakoulutus, joka on mahdollista-

nut eri ammattilaisille yhteisen viitekehyksen. Perhe ja verkostokeskeinen toimintamalli on todettu toimivaksi ja 

kustannustehokkaaksi. Alueellamme on paljon hyviä toimivia käytäntöjä terveydenhuollossa, joita halutaan vahvis-

taa: laajat terveystarkastukset äitiys- ja lastenneuvolassa, maksuton lapsiperheiden perhetyön, lähetteettömyys, 

perheiden lähiverkoston mukaanotto, poikkihallinnollinen yhteistyö ja aktiivinen järjestökenttä.  

                    

Länsi-Pohjan alueella ikävakioitu mielenterveysindeksi on 121.1, mikä on maan keskiarvoa korkeampi (perusar-

vo=100).  Alueen työttömyys on korkea, mikä aiheuttaa taloudellisia haasteita perheissä ja sitä kautta lisää ongel-

mia. Alueen syntyvyys on ollut laskusuuntainen ja kaikki alueen kunnat ovat muuttotappiosta kärsiviä.  

 

2.2 Nykyiset resurssit v. 2014–2015  

 

Perheiden sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialueella työskentelee 489 työntekijää ja toimialueen budjetti on noin 

51 miljoonaa euroa. Nordic Health Groupin (NHG) selvityksen mukaan toimialueella on paljon palveluita käyttäviä 

asiakkaita, heistä 10 % käyttää 74 % toimialueen kustannuksista. Paljon palveluita käyttäviä asiakkaita ovat mm. 

päihde- ja mielenterveysongelmia sairastavat henkilöt, joiden ongelmat kasautuvat ja laajentuvat koskemaan koko 

perhettä. Ongelmien moninaisuus ja pirstaleisuus aiheuttavat suuria kustannuksia ja asiakkaan epätietoisuutta saa-

tavista palveluista.  

 

2.3 Toimialueen nykymallin raja-aidat ja ongelmat  

 

Alueen haasteena on palveluiden osittainen pirstoutuminen ja palvelutarpeen arvioinnin ja palveluohjauksen yhte-

näisyyden puute sekä osaamisen erilainen jakautuminen. Eri toimi- ja palvelualueiden yhteistyö ei ole sujuvaa, pal-

veluiden tarjonnassa tapahtuu osaoptimointia ja asiakkaiden/potilaiden siirtämistä toiselle vastuualueelle. Osaami-

nen jakautuu alueellisesti epätasaisesti, joka aiheuttaa palveluiden epätasa-arvoista saatavuutta. Uusimman tekno-

logian käyttö asiakaskontakteissa ja ammattilaisten välillä on vielä vähäistä. 

 

Ongelmana ovat myös tällä hetkellä eri toimijoiden (=kuntien) erilaiset rakenteet, työkulttuuri ja toimintamallit. 

Myös ennaltaehkäisevän työn merkityksen puute, voimavarojen ja rahan painottuminen korvaaviin toimiin aiheut-

taa kustannustehottomia ratkaisuja palvelujentuottajille. Ylisukupolvisten perheiden ongelmiin vaikuttaminen on 

satunnaista.  Tietosuojan ja tietojärjestelmien ongelmat ovat lähes päivittäisiä asiakastyössä.  
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Mielenterveys- ja päihdesairauksiin liittyy usein negatiivinen asenne, josta voi seurata asiakkaiden liian myöhäinen 

palveluihin hakeutuminen. Myöhäinen palveluihin hakeutuminen aiheuttaa moninkertaisia kustannuksia verrattuna 

ennaltaehkäiseviin, matalan kynnyksen palveluihin. Mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden ongelmat aiheuttavat per-

heissä problematiikkaa, joka vaikuttaa koko perheen hyvinvointiin. Ikääntyvien päihteiden käyttö on lisääntynyt 

alueellamme.  Alueen nykyiset päihdepalvelut ovat hajanaiset ja Länsi-Pohjan alueelta puuttuu päihdelääkärin pal-

velut. Alueella ei ole selviämisasemaa. 

 

2.4 Toimialueen yhdyspinnat muihin toimijoihin 

 

Perheiden sosiaali- ja terveyspalvelujen toimialueella on paljon yhdyspintoja eri toimijoihin. Kuntien kanssa yhdys-

pintoja muodostavat erilaiset hyvinvointia ja terveyttä edistävät palvelut, kuten sivistystoimi, tekniset palvelut, var-

haiskasvatus, nuorisotoimi ja liikuntatoimi. Terveyden ja sairaanhoidon toimialueen kanssa yhdyspintoja ovat mm. 

naistentaudit ja lasten- ja nuorten sairaanhoito. Muita yhdyspintoja ovat mm. Kansaneläkelaitos (KELA), Työvoima-

hallinto, poliisi, yli maakuntarajojen tehtävä yhteistyö erityispalvelujen toteuttamisessa, järjestöt, yhdistykset ja 

seurakunnat. Muutoksen myötä myös johtaminen ja hallinto yhdistyvät ja tiivistyvät.  

 

2.5 Ohjelmistojen yhteiskäyttö/ongelmat 

 

Länsi-Pohjan alueella on käytössä useita eri tietojärjestelmiä (kuvio2). Kunnilla on käytössä Pegasos potilastietojär-

jestelmä ja erikoissairaanhoidossa on käytössä Esko-potilastietojärjestelmä. Sosiaalihuollossa käytetään ProConso-

naa ja Abilitaa. Erilliset ohjelmat ja niiden yhdyspalikoiden monimutkainen ja hidas käyttö tuottavat ongelmia. Asia-

kastieto ei siirry riittävän nopeasti eri organisaatioiden ja potilastietojärjestelmien välillä. 

 

Viime vuosina perusterveydenhuollossa on pyritty tekemään yhteisiä hankintoja ohjelmien käyttöönottamisessa. 

Suurin osa kuntien ohjelmistoista on jo yhteneväisiä varsinkin Länsi-Pohjan alueella. Yksittäisten ohjelmien kanssa 

tulee vielä tehdä yhteisiä päätöksiä niiden käytön laajentamisesta ja joidenkin ohjelmien osalta niistä luopumisesta.  

 

Kuvio 2. alueella käytössä olevat ohjelmistot 

 

 

Ohjelmisto 

Kemi Keminmaa Tervola Tornio Ylitornio Simo,  LPSHP  

 

 Pegasos (potilas- ja 

laskutus tietojärjestel-

mä) Logica 

x x x x x x  

Effica- potilastieto- 

järjestelmä 

       

Pegasos- mobiili koti-

hoidossa 

x x x x x x  

Esko – potilastieto-       x 
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järjestelmä (Logica) 

Titania 

(työvuoro-suunnittelu) 

x x x x x x x 

 

Web-tallennus 

(henkilöstöhallinta, 

poissaolot) 

x x x x x x  

Abilita (sostt. päätök-

set  ja vamm.palvelu-

päätökset) 

x       

Proconsona 

samat päätökset kuin 

yllä Abilitalla 

 x x x x x  

Kuntarekry.fi 

Sijaisrekisteri 

x x  x   X 

 

3. Tuleva palvelutuotanto 
 

3.1 Visio vuoteen 2018 ja 2025  
 

Vuonna 2025 olemme Suomen johtava perheiden sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottaja, kustannustehokas ja kun-

talaisten hyvinvointiin ja elämänlaatuun vaikuttava toimija, joka hyödyntää tehokkaasti verkostomaista työotetta ja 

sähköisiä palveluja. 

 

Sote- uudistuksen tavoitteena on perheiden sosiaali- ja terveyspalveluissa sosiaali- ja terveydenhuollon perus- ja 

erityistason palvelujen integraatio. Perheiden sosiaali- ja terveyspalvelut toteutetaan niin, että ne ovat lähellä kun-

talaisia ja tukevat heidän arjessa pärjäämistään. Perheiden sosiaali- ja terveyspalvelut suunnitellaan ja toteutetaan 

yhteistyössä muiden toimialueiden kanssa siten, että palvelut tukevat parhaalla mahdollisella tavalla asiakkaalle 

asetettuja tavoitteita.  

 

Asiakkaan kanssa tehtävän työn perustana on verkostomainen työote ja asiakkaan tarpeita vastaava moniammatilli-

nen työryhmä. Perhekeskuksen ja perheasemien toimesta kootaan moniammatillinen työryhmä haasteellisten ja 

monimuotoisten asioiden ratkaisemiseksi yhdessä perheen ja asiakkaan kanssa. Palvelujen asiakaslähtöisyys koros-

tuu uudistuksessa. Tulevaisuudessa osa palveluista järjestetään lähemmäs asiakasta tai asiakkaan luo. Palveluissa 

tarvitaan jatkuvaa arviointia ja palveluiden on oltava joustavasti muutettavissa asiakkaan tarpeiden mukaan. 

 

Tavoitteena on vahvistaa perustason palveluita ja siirtää toiminnan painopistettä ennaltaehkäiseviin palveluihin 

sekä varhaiseen tukeen. Erityistason palveluja tarjotaan saumattomasti peruspalvelujen yhteydessä, lisäksi lisätään 

jalkautuvia palveluita ja hyödynnetään entistä vahvemmin digitaalisia konsultaatio- ja yhteistyömuotoja. Uudistuk-

sen tavoitteena on tasa-arvoistaa palveluiden tarjontaa ja lisätä eri toimijoiden yhteistyötä. Paljon eri palveluita 
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käyttävät asiakasryhmät vaativat erityisosaamista ja muodostavat huomattavan osan palveluiden kokonaiskustan-

nuksista. Toimivalla yhteistyöllä näitä kustannuksia voidaan pienentää. Osa paljon palveluita tarvitsevista lapsista, 

nuorista ja heidän perheistään voi jäädä kokonaan ilman tarvitsemaansa hoitoa tai palvelua. Vahvistamalla perus-

palveluita heidän erityistarpeensa voidaan huomata aikaisemmin ja näin palveluista saadaan kustannustehokkaam-

pia.  

 

Tavoitteena on saada toimivat hoito- ja palveluketjut sekä luottamus toisten osaamiseen, jotta päällekkäisiltä arvi-

oinnilta vältyttäisiin. Samalla resursseja saadaan tehokkaampaan käyttöön. Toimivan yhteistyön toteutumiseen tar-

vitaan sama tietojärjestelmä kaikille, jotta toisilla on mahdollisuus nähdä toisen tekemä työ. Erilaisiin palveluihin 

tarvitaan osaavaa ja ammattitaitoista henkilökuntaa, jotta asiakkaalle tehtävä ensiarvio olisi oikea. Tärkeää on saada 

matala kynnys myös palveluiden kesken, jolloin lähetetoiminta voidaan muuttaa konsultaatiotoiminnaksi.  

 

Tulevaisuuden haasteena on osaavan ja ammattitaitoisen henkilökunnan saatavuus sote- palveluihin. Siksi on tärke-

ää saada henkilöstö sitoutumaan työhönsä entistä paremmin. Toimivien perheiden sosiaali- ja terveyspalveluiden 

luomiseksi ja säilyttämiseksi tarvitaan investointeja koulutukseen. Koulutukseen investoimalla varmistetaan alueelle 

motivoitunut ja osaava henkilökunta.   

 

 Perheiden sosiaali- ja terveyspalvelut suunnitellaan ja toteutetaan koko alueella koordinoidusti ja samoin kriteerein 

ja ne integroidaan kaikkiin asiakasprosesseihin kiinteänä osana asiakkaan kokonaistilannetta, asiakkaan yksilöllinen 

tilanne huomioiden. 

 

3.2 Asiakasosallisuus  

 

Asiakasosallisuus tarkoittaa palvelujen käyttäjien mukaan ottamista palvelujen suunnitteluun.  Asiakasosallisuus on 

osa asiakaslähtöisyyttä (kuvio 3.). Asiakasosallisuus on osa sosiaalista osallisuutta, jolla toteutetaan, varmistetaan ja 

lisätään asiakaslähtöisyyttä ja osallisuutta palvelujärjestelmässä ja asiakastyössä.  

 

Useiden lakien mukaan asiakkaalla on oikeus osallisuuteen. Osallisuudesta säätävät mm. 

 Kuntalaki 

 Terveydenhuoltolaki (2010) 

 Asetus neuvolatoiminnasta ja koulu‐ ja opiskeluterveydenhuollosta (2011) 

 Lastensuojelulaki (2007) 

 Sosiaalihuoltolaki (2014) 

 Mielenterveyslaki (1990) 

 Varhaiskasvatuslaki (2015) 

 Oppilas‐ ja opiskelijahuoltolaki (2013) 

 Nuorisolaki (2006, uudistus voimaan 2017) 

 Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (2000), Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 

(1992) 

 Laki kehitysvammaisten erityishuollosta (2016) 

Lakien lisäksi Valtakunnallisen sosiaali- ja terveysalan eettisen neuvottelukunnan (ETENE) suositus on, että 

asiakkailla tulee olla mahdollisuus osallistua oman palvelusuunnitelmansa laatimiseen. Perheiden sosiaali- 
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ja terveyspalveluissa asiakas on mukana kaikissa häntä koskevissa neuvotteluissa ja palavereissa. Asiakasta 

voidaan tavata asiakkaan ja perheen luontaisessa ympäristössä kotona, koulussa tai muissa toimipisteissä.  

Alueelle järjestetään koordinoitua palveluohjausta esim. puhelinkeskus tyyppisesti, jossa otetaan ”koppi” 

asiakkaan tilanteesta. Alueella on kokemusta psykiatrian päivystyspuhelimesta, joka vastaa alueen psykiat-

rian koordinoinnista kokonaisvaltaisesti. Asuinpaikasta riippumatta kaikille tarjotaan osaavat ja laadukkaat 

palvelut.   

Verkostomainen työtapa on oleellinen osa perheiden sosiaali- ja terveyspalveluita, se tarkoittaa mm. palvelujen 

jalkautumista lasten kasvu- ja kehitysympäristöihin, erityispalvelujen jalkautumista peruspalveluihin - konsultatiivis-

ta tukea työntekijöille. Palveluohjaus on kokonaisuus, jossa muodostuu palvelujen toiminnallinen yhteensovittami-

nen.  Lähipalvelut ovat jo olemassa ja ne säilytetään, ja laajennetaan verkostoilla ja perhekeskuksen/ perheasemien 

muodostamisella. 

 

  

Kuvio 3. Asiakaslähtöisyys perheiden sosiaali- ja terveyspalveluissa 

 

3.3 Digitaaliset palvelut 

 

Teknologialla voidaan tukea pärjäämistä arjessa ja helpottaa itsenäistä elämää ja omatoimisuutta. Digitaalisten pal-

veluiden käyttöä tulee lisätä palveluissa ja alueelle tulee saada toimivat digitaaliset palvelut, jotka mahdollistavat 

osallistujien osallistumisen pitkienkin välimatkojen päästä. Reaaliaikaisuus toteutuu netin välityksellä, kun maantie-

teelliset etäisyydet ovat suuria.  

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon chat- palvelusta on kokemusta monilta alueilta ja näitä kokemuksia voidaan hyödyntää 

Länsi-Pohjan alueella.  Asiakas voi saada palvelun kotisohvalleen.  Alueella on käytössä Mielenterveystalo.fi, jossa 

sairaanhoitopiiri on mukana. Lisäksi alueella käytetään Pohjois- Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen hallinnoimaa 
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Virtu- alustaa. Yhteinen omahoitoalusta, joka ulottuu koko maakuntaan, on jokaiselle sama ja kaikilla käytössä hel-

pottaa ammattilaisten työtä ja vähentää asiakkaan liikkumista palvelusta toiseen. 

Alueelle tarvitaan palvelu, josta asiakas ja palveluntuottaja näkevät kaikki terveys- ja sosiaalipalveluihin varatut ajat. 

Palvelusta löytyvät myös ajat, joille asiakas ei ole saapunut. Alueelle tarvitaan yhtenäinen tietojärjestelmä, josta 

näkyy toisten yksiköiden tekemä työ. Yhtenäiseen kirjaamiseen tarvitaan koulutusta. 

 

Ajanvaraus sote -keskuksiin tapahtuu yhteisen, alueellisen ajanvarausyksikön kautta, josta aika voidaan tarpeen 

mukaan antaa alueella sijaitseviin sote -keskuksiin asian kiireellisyyden perusteella. Mikäli alueellista ajanvarausyk-

sikköä ei perusteta, niin jokaisesta toimipisteestä pitäisi pystyä antamaan aikoja mihin tahansa alueella sijaitsevaan 

toimipisteeseen asian kiireellisyyden ja tarpeen perusteella, oikean ammattilaisen vastaanotolle. Näin alueella olevia 

resursseja voidaan käyttää tasaisesti, eikä jonoja synny kohtuuttomasti. Tietojärjestelmien kehittäminen tukee tie-

dolla johtamista.  

 

3.4 Osaamistarpeet 
 

Perheiden sosiaali- ja terveyspalveluissa asiakaslähtöisten ja kustannustehokkaiden palvelujen tuottaminen edellyt-

tää integraation toteutumista koko Länsi-Pohjan alueella.  Toimialueella korostuu moniammatillisen yhteistyön, 

hyvien vuorovaikutustaitojen ja teknologinen osaaminen ja eri osa-alueiden substanssien hallinta.  Muutoksen to-

teuttaminen vaatii koulutusta ja perehdytystä koko toimialueen henkilöstölle. Perheiden sosiaali- ja terveyspalvelui-

den osaaminen perustuu säännölliseen kouluttautumiseen ja tiedon päivittämiseen.    

  

3.5 Toimialueen tilatarpeet 

 

Länsi-Pohjan alueella sijaitsevien tilojen kunto vaihtelee. Monissa toimitiloissa on sisäilmaongelmia, joihin henkilö-

kunta oirehtii.  Psykiatrian uudisrakennukselle on selkeä tarve. Joitakin alueen toimintoja voidaan siirtää Länsi-

Pohjan sairaalasta mahdollisesti vapautuviin tiloihin, mutta vielä ei ole varmuutta sairaalatoiminnan laajuudesta.  

Avopalveluita tulisi olla tarjolla jokaisessa taajamassa tarpeen mukaan.  
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4. Toimialueen palvelulinjat  
 

Toimialueen palvelulinjastot muodostuvat kolmesta palvelualueesta: sosiaalipalvelut, perhepalvelut ja mielenterve-

ys- ja riippuvuuspalvelut.   

 

Kuvio 4. Perheiden sosiaali- ja terveyspalvelut 

 

Tässä raportissa käytetään palveluja määriteltäessä käsitteitä: lähipalvelu, alueellinen palvelu ja erityistason palvelu. 

Lähipalvelut ovat jokaiselle helposti saavutettavissa olevia päivittäin tai usein käytettyjä palveluita, joiden käyttämi-

nen on tärkeää.  Lähipalveluita ei voida tyhjentävästi listata vaan ne ovat määriteltävissä kunkin alueen asiakkaiden 

ja alueellisten erityispiirteiden kautta siten, että palvelujen saavutettavuus ja toteuttamistavat huomioivat eri ikä-

ryhmien erilaiset tarpeet.  

Alueellisilla palveluilla tarkoitetaan Länsi-Pohjan alueella tuotettavia palveluja, joita ei ole kaikissa Länsi-Pohjan alu-

een taajamissa. Alueellisia palveluja voidaan tuottaa myös lähelle kuntalaista, esimerkiksi sähköisten palvelujen, 

asiantuntijatiimin tai verkostotyön avulla.  Erityistason palveluita ostetaan toisesta maakunnasta tai Erva- alueelta. 

Näiden palveluiden tarve on vähäinen, eikä niitä ole kustannustehokkaasti järkevää tuottaa oman toimintana.  

Alla olevasta kuviosta (kuvio 4.) käy ilmi perheiden sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintamalli, jossa korostuu toi-

minnan painopisteen siirtäminen varhaiseen tukeen, ennaltaehkäisyyn ja kuntaan jäävien palveluiden kanssa tehtä-

vään terveyden edistämiseen.  
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Kuvio 5. Perheiden sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintamalli 

 

4.1. Sosiaalipalvelut 

 

Sosiaalipalvelut sisältävät sosiaalityön, vammaispalvelun ja erityissosiaalityön (kuvio 6.). Sosiaalityö sisältää lasten-

suojelun sosiaalityön, aikuissosiaalityön ja siihen sisältyvän maahanmuuttajien kanssa tehtävän sosiaalityön ja sosi-

aalipäivystyksen.  Vammaispalvelut sisältävät vammaisten tarvitsemat palvelut lukuun ottamatta asuntojen muutos-

töitä, josta vastaa kuntoutuksen toimialue. Erityissosiaalityö (sosiaalityön erityispalvelut) sisältää esimerkiksi van-

hus- ja terveyssosiaalityön.  

 

Sosiaalityössä käytetyimpiä menetelmiä ovat neuvonta, ohjaus, talouteen liittyvien ongelmien selvittely, erilaisten 

suunnitelmien tekeminen, palvelunohjaus ja kuntouttava työtoiminta. Koska perustoimeentulotuki on siirtynyt KE-

LA:n organisoitavaksi vuoden 2017 alusta, on sosiaalityön tehtäväkuva muutoksessa. Kuntiin jäi edelleen täydentä-

vä- ja ennaltaehkäisevä toimeentulotuki. Sosiaalityössä yhteistyötä tehdään useiden eri toimijoiden kanssa. Tulevai-

suudessa sosiaalityön tarve tunnistetaan paremmin eri palveluissa, jolloin asiakasyhteistyö eri toimijoiden kanssa 

lisääntyy. Tämän seurauksena sosiaalityön painopiste siirtyy yhä enemmän ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen puuttu-

miseen.  
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Kuvio 6. Perheiden sosiaalipalveluiden sisältö   

 

 

 

Kuviossa 7. on työpajatyöskentelyn tuloksena kuvattu sosiaalityön nykytilan toimivat palvelut, kehittämistarpeet ja 

ongelmakohdat sekä tulevaisuuden palveluverkko.  

Sosiaalipalvelut 

Sosiaalityö Erityissosiaalityö  

 

Lastensuojelu,  

Aikuissosiaalityö 

Maahanmuuttajatyö 

Työvoiman palvelukeskus 

Sosiaalipäivystys 

Täydentävä 
toimeentulotuki 

Kuntouttava työtoiminta 

Järjestöjen kanssa tehtävä 
yhteistyö 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanhussossiaalityö 

Terveyssosiaalityö 

Lastenvalvoja 

Yhteiskunnallinen 
vaikuttaminen 

Konsultaatiot muille 
ryhmille 

Etuudet,  palvelut, 
kuntoutus 

 

 

 

 

 

 

 

Vammaispalvelut  

 

Kehitysvammayksiköt 

Asumisyksiköt 

Asumisenohjaus 

Työ- ja päivätoiminta 

Erityishuollon tilapäishoito 

Erityishuollon laitoshoito 

Vammaisten ja 
kehitysvammaisten 

sosiaalityö 

Erityispoliklinikka 
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Kuvio 7. Sosiaalipalveluiden nykytila, sen haasteet ja tulevaisuuden palveluverkko.  

N
yk

yt
ila

ss
a 

to
im

ii •Verkostotyö toimii alueella 

•Alueella on pitkään ollut jo 
alueellisia tiimejä mm. 
vanhuspalvelutiimi. 
Alueellisissa tiimeissä 
kohdataan yli kuntarajojen. 

•Alueella hyvä asiakaspalvelu, 
asiakkaat saavat aikoja ja 
heitä ohjataan oikeanlaisiin 
palveluihin 

•Palvelu on nopeaa ja 
yksilöllistä 

•Lähetteettömyys 

•Palveluiden kevyt 
organisaatiorakenne 

•Palvelut on hyvin 
resursoitu?? vrt. 
päihdepalvelut resurssi vs. 
palveluntarve 

O
n

ge
lm

ko
h

ti
a 

ja
 k

eh
it

tä
m

it
ar

p
ei

ta
 

•Resurssit vs. palvelun tarve 

•Vähäisistä resursseista 
johtuen työ on 
”palokuntatyötä” , 
ennaltaehkäisevään työhön 
ei ole aikaa 

•Pitkäaikaistyöttömien asema 
nyt ja tulevaisuudessa. Miten 
päästä pois 
pitkäaikaistyöttömyydestä, 
yhteistyö elinkeinoelämän 
kanssa.  

•Sosiaalipäivystys 
nykymuotoisena on tullut 
tiensä päähän 

•Vaikeavammaisten 
palveluasumista ei ole 
alueella 

•ICT-työhön tarvitaan oma 
työntekijä, sosiaalipuolen 
työntekijät eivät voi tehdä 
oman työnsä ohella  

•Yhteistyö tulevaisuudessa 
kuntaan jäävien palveluiden 
kanssa?? 

•Asunnonmuutostöille 
alueelle yhtenäiset kriteerit 

•Työllistämispalveluihin 
tarvitaan lisää terveystyötä 
ja terveydenhuollon 
osaamista 

•Palveluohjausta tarvitaan 
tulevaisuudessa paljon 
enemmän. Oulunkaaressa 
hyviä kokemuksia chat-
palveluista.  

 

 

Tu
le

va
is

u
u

d
en

 p
al

ve
lu

ve
rk

ko
 

•Helposti saavutettavat 
palvelut 

•Sosiaalibussit 

•Toimiva palveluohjaus 
ja selkeät vastuutahot 

•Yhteiset ohjelmistot 

•Yhteiset 
myöntämiskriteerit 

•Sote-juristin palvelut 
työntekijöille 

•Ennaltaehkäisevätyö 

•Tiimityön lisääminen, 
alueelliset tiimit 

•Kuntarajat pois 

•Yhteiset rahat 

•Uusi työorientaatio 

•Voisivatko työntekijät 
kuulua useampaan 
tiimiin samanaikaisesti? 

•Työajasta selkeä osa 
ennaltaehkäisevälle 
työlle 

•Sosiaalityön erityisyys  
näkyväksi, erityinen 
sosiaalityö 

•Palvelut säilytettävä 
jatkossa, lähipalveluiden 
tärkeys 

•Perussosiaalityötä 
täytyy olla joka 
kunnassa 

•Jokaiselle työntekijälle 
osaamisprofiili. Toimivat 
vetovoimatekijöinä 
asiakkaille SOTE-
keskuksiin 

•Millä taataan, että 
kaikkialla on osaavia 
työntekijöitä? Pelko, 
että kaikki osaajat 
siirtyvät yksityisille 
palveluntuottajille.  
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 4.1.1. Sosiaalityö ja sosiaaliohjaus 

 

Monet lait määrittelevät sosiaalityötä. Sosiaalityö on asiakas- ja asiantuntijatyötä jossa rakennetaan yksilön, per-

heen tai yhteisön tarpeita vastaava sosiaalisen tuen ja palvelujen kokonaisuus.  Palvelukokonaisuus sovitetaan yh-

teen muiden toimijoiden tarjoaman tuen kanssa sekä ohjataan ja seurataan sen toteutumista ja vaikuttavuutta. 

Sosiaalityö on muutosta tukevaa työtä. Sen tavoitteena on yhdessä yksilöiden, perheiden ja yhteisöjen kanssa eh-

käistä, vähentää ja poistaa elämäntilanteen vaikeuksia, vahvistaa yksilöiden ja perheiden omia toimintaedellytyksiä 

ja osallisuutta sekä edistää yhteisöjen sosiaalista eheyttä.  

 

Sosiaalityön tavoitteena on vähentää ja poistaa sosiaalisia ongelmia sekä vahvistaa hyvinvointia, yhteisöjen toimi-

vuutta ja ihmisten toimintamahdollisuuksia heidän elinympäristössään. Asiakkaan kanssa yhteistyössä laaditaan 

asiakassuunnitelma, joka tukee tavoitteellista ja suunnitelmallista asiakastyötä.   

 

Sosiaalityön tavoin sosiaaliohjaus on sosiaalihuoltolailla määriteltyä toimintaa. Tavoitteena on antaa yksilöille, per-

heille ja yhteisöille neuvontaa, ohjausta ja tukea palvelujen käytössä sekä tukea eri tukimuotojen yhteensovittamis-

ta. Tavoitteena on yksilöiden ja perheiden hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen vahvistamalla elämänhallintaa 

ja toimintakykyä. 

 

Sosiaaliohjauksen merkitys on kasvanut palvelujärjestelmien eriytyessä ja laajetessa. Palveluiden käyttäjät tarvitse-

vat yhä useammin henkilökohtaista ohjausta ja neuvontaa palveluista, niiden saamisen ehdoista sekä tukea myös 

palvelujen ja etuuksien hakemiseen.  

Sosiaalityö ja sosiaaliohjaus ovat keskeinen osa perheiden sosiaali- ja terveyspalveluissa. Ne tukevat lastensuojelun 

toimintaa ja perheiden tukemista, koulun psykososiaalista työtä, päihde- ja mielenterveystyötä, vammais- ja vanhus-

tenhuoltoa, kuntouttavaa työtoimintaa sekä maahanmuuttajatyötä. Sosiaalityötä tarvitaan kaikilla perheiden sosiaa-

li- ja terveyspalveluiden palvelulinjoilla.   

Sosiaalipäivystystä järjestetään ympärivuorokautisesti kiireellisen ja välttämättömän avun turvaamiseksi. Sosiaali-

huoltolain mukaan on kiireellisissä tapauksissa arvioitava sosiaalipalveluiden tarve ja järjestettävä kiireelliset palve-

lut viipymättä. Sosiaalipäivystyksen asiakkaita ovat esimerkiksi kiireellisesti hoivaa, turvaa ja apua tarvitsevat henki-

löt. 

Perheiden sosiaali- ja terveyspalveluissa sosiaalityön alueeseen kuuluu lastensuojelu, aikuissosiaalityö, maahan-

muuttajatyö, työvoiman palvelukeskus, sosiaalipäivystys, lastenvalvojan toiminta, täydentävä toimeentulotuki, kun-

touttava työtoiminta ja järjestöjen ja yhdistysten kanssa tehtävä yhteistyö. 

 

4.1.2. Erityissosiaalityö 

 

Perheiden sosiaali- ja terveyspalveluissa erityissosiaalityöksi on määritelty terveyssosiaalityö sekä gerontologinen eli 

vanhussosiaalityö. Jaottelussa on haluttu korostaa näiden alueiden erityisyyttä. Sekä terveyssosiaalityöllä että ge-

rontologisella sosiaalityöllä on selkeitä yhdyspintoja terveyden- ja sairaanhoidon toimialueen kanssa. Sote suunnit-

telun yhtenä tavoitteena on terveydenhuollon ja sosiaalityön integraatio. Tällä jaottelulla integraatiota voidaan tu-

kea ja vahvistaa. 

Terveyssosiaalityölle olennaista on asiakkaan kanssa tehtävä työ, jossa sosiaalityöntekijä toimii usein moniammatilli-
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sessa työryhmässä, oman osaamisalueensa asiantuntijana. Asiantuntijana toimiminen vaatii potilaan tarpeiden ja 

apulähteiden mm. sosiaaliturvan, kuntoutuksen ja palvelujen laaja-alaista osaamista. Erityissosiaalityössä korostuu 

sosiaalityöntekijän yhteiskunnallinen vaikuttaminen mm. tarpeista ja ongelmista tiedottaminen palveluja järjestävil-

le organisaatioille.  

Terveyssosiaalityön on välttämätöntä sijaita fyysisesti osana terveydenhuollon organisaatiota ja toiminta- ympäris-

töä. Sosiaalityön linkittyminen terveydenhuollon sisään sijoitetuksi toiminnaksi edistää potilaan ja perheiden sosiaa-

listen tilanteiden vaikutusten huomioon ottamista hoitoprosessin aikana sekä lisää monialaisessa työskentelyssä 

muiden jäsenten tietämystä niistä. Sosiaalityöntekijän asiantuntemus työryhmässä perustuu kokonaisvaltaiseen 

sosiaaliseen tutkimukseen, mikä edellyttää laajaa tietämystä sairastamiseen ja kuntoutukseen liittyvistä prosesseista 

sekä palvelujärjestelmän toiminnan ja koko sosiaalivakuutusjärjestelmän hallintaa. Terveyssosiaalityön palvelut si-

sältävät potilaan ja perheen sosiaalisen tilanteen selvittämiseen ja arvioon perustuvan yksilöllisen suunnitelman 

tarvittavista sosiaalista toimintakykyä ja kuntoutumista tukevista palveluista, palveluihin ohjaamisen, vireillepanon, 

avustamisen sekä niihin tarvittavan asiakas- ja verkostoyhteistyön. Potilaan ja perheen kanssa tehtävässä yhteis-

työssä korostuu psykososiaalinen työote.  

 

Sosiaalityöntekijä toimii terveydenhuollon sisällä oman alansa asiantuntijana ja yhdyspinnoilla yhteistyössä mm. 

kuntien sosiaalitoimen, koulutoimen, työeläke- ja vakuutuslaitosten sekä kolmannen sektorin kanssa. Sosiaalityöllä 

on vahva näkemys ja kokemus yhteistyöstä sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajien kanssa. Terveyssosiaalityön pal-

veluissa potilasturvallisuuden ja hoidon laadun edistäminen edellyttää toimivaa yhteistyötä kuntien sosiaalihuollon 

palvelujen kanssa. Kiireellisissä tilanteissa tämä korostuu erityisesti alaikäisten sekä mielenterveys- ja riippuvuuspo-

tilaiden kohdalla. Lisäksi erikoissairaanhoidon sosiaalityöllä on konsultoiva ja koordinoiva rooli.  

 

Potilaan hyvä hoito edellyttää toimivaa yhteistyötä muiden terveydenhuollon toimijoiden kanssa. Terveydenhuol-

lossa toimivalla sosiaalityöntekijällä tulee olla ymmärrystä asiakaan arjesta, tietoa sairauksista ja vammoista ja nii-

den vaikutuksista arkielämään. Terveydenhuollossa potilas voi olla kykenemätön huolehtimaan eduistaan ja tällöin 

sosiaalityöntekijä toimii ”asianajajana”, joka turvaa potilaalle hänelle kuuluvat palvelut ja etuudet. Terveydenhuol-

lon sosiaalityöntekijä koordinoi ja järjestää asiakkaalle hänen tarvitsemansa palvelut. Kriisityön osaaminen korostuu 

etenkin sairaaloiden vastaanotto-osastoilla ja poliklinikoilla.  

Ikääntyvien ja vanhusasiakkaiden määrän kasvu sosiaalityönpalveluissa kasvaa koko ajan. Gerontologista sosiaalityö-

tä tehdään vanhusten parissa ja sitä tekevät gerontologiaan erikoistuneet sosiaalityöntekijät. Gerontologisen sosiaa-

lityön tavoitteena on vahvistaa vanhusten toimintakykyä, hyvinvointia, elinympäristöä, sosiaalisia olosuhteita ja 

yhteisöjen toimivuutta. Tavoitteena on tukea ikäihmisten elämänhallintaa ja itsemääräämisoikeutta.  

 

Gerontologinen sosiaalityö on erityisalueensa, joka vaatii tietoa vanhenemisen prosesseista, vanhuuden kehitysteh-

tävistä, voimavaroista ja avuntarpeesta.  Gerontologista sosiaalityötä tehdään usein vanhuksen kotona. Sosiaali-

työntekijä on vanhustyössä erityisesti ”sosiaalisen” asiantuntija. Lisäksi sosiaalityöntekijä tarvitsee myös riittävät 

geriatriset tiedot vanhusten sairauksista ja niiden lääkehoidosta ja muista hoitomahdollisuuksista. Sosiaalityönteki-

jän tulee tietää mm. kotona selviytymisen kannalta keskeiset fyysisten ja psyykkisten toimintojen muutokset: de-

mentoituminen ja kaatuilu.  Gerontologista sosiaalityötä tehdään usein moniammatillisissa tiimeissä, joissa korostuu 

muiden vanhustyön ammattien tuntemus. Sosiaalityöntekijän erityisalueena on tuntea vanhuspoliittinen lainsää-

däntö sekä julkinen ja yksityinen sosiaali-, terveys- ja kulttuuripalvelujärjestelmä. Omaishoidosta on tullut myös 

entistä suurempi tiedonalue vanhustyössä. 
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 4.1.3 Vammaispalvelut 

 

Vammaisuus voi olla koko elämän kestävää tai hyvin pitkäaikaista. Kaikille tarkoitetut normaalipalvelut ovat aina 

ensisijaisia myös vammaisille. Vammaisen lapsen tai vammaisen vanhemman tilanne vaikuttaa koko perheeseen. 

Mikäli vammaiset ja pitkäaikaissairaat lapset tai vanhemmat eivät saa riittävää tukea ja apua, vammaisten henkilöi-

den yhdenvertainen osallisuus ja osallistuminen yhteiskunnassa eivät toteudu. Syrjäytyminen voi alkaa jo hyvin nuo-

rena esimerkiksi koulunkäynnin estyessä riittämättömien tukitoimien puuttuessa. Myös vanhempien uupuminen voi 

lisätä vammaisten lasten sijoituksia kodin ulkopuolelle. Vammaisten lasten vanhemmilla on moninkertainen riski 

erota verrattuna vammattomien lasten vanhempiin. 

 

 
 

Kuvio 8. Vammaispalvelujen jakautumisesta lähipalveluna, alueellisena palveluna ja erityistasonpalveluna 

 

Alueen vammaispalveluissa henkilökohtaisenavun kustannukset ovat nousussa. Toimivat avopalvelut vähentävät 

henkilökohtaisen avun tarvetta. Palvelutarpeen arvioinnin merkityksen korostuu henkilökohtaisen avun tarvetta 

arvioitaessa.  Alueelle tarvitaan yhteiset kriteerit henkilökohtaisen avun myöntämiselle.  

 

Tulevaisuudessa tarvitaan toimivat avopalvelut, jotka vähentävät vammaisten ja heidän perheiden erityispalvelui-

den tarvetta. Vammaiset ja kehitysvammaiset käyttävät ensisijaisesti samoja palveluita muiden kuntalaisten kanssa. 

Alueelle tarvitaan yhteinen ajantasainen palvelusuunnitelma, jotta jokainen yksikkö ei tee omaansa. Palvelusuunni-

telmaan voidaan laittaa yksilöllisiä tavoitteita, mutta perusperiaatteet ovat alueella yhtenäiset. 

 

Lasten kuntouttavaan aamu-, päivä-, ilta- ja yöhoitoon tulee laatia yhteiset kriteerit. Ilta- ja yöhoito voidaan järjestää 

erityishuoltolain perusteella.  Alueella tulee olla yhtenäiset käytännöt kehitysvammaisten lasten iltapäivähoidosta. 

Osassa kunnissa kehitysvammaiset lapset iltapäiväkerhossa avustajan kanssa ja haastavat lapset iltapäiväkerhossa 

kehitysvammahuollon palveluissa. Vuorotyöläisten vanhempien lasten hoidon osalta käytännöt ovat myös erilaiset. 

Aluehallintoviraston (AVI) ohjeistuksen mukaan alaikäiset lapset on hoidettava omissa ryhmissään. 

Vammaispalvelut 

Lähipalvelut Alueelliset palvelut 
 

 

Päivä- ja työtoiminta 

Lasten- ja nuorten koulu ja 
aamu- ja iltapäivähoito 
yhdessä sivistystoimen 

kanssa 

Palvelsuunnitelma 

ErityishuoltosunnitelmaAsu
mispalvelut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Palveluohjaus:palveluista 

tiedottaminen, yhteiset 
kriteerit 

Liikuva eriityispoliklinikka 

Asunnon muutostyöt 
kuntoutuksen toimialueen  

kanssa yhteistyössä 

Lasten asumispalveluyksikkö 
ja lasten tilapäishoito 

Asumispalvelut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erityistasonpalvelut 

 

 

Muualta ostettavat  
palvelut 
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Kehitysvammaisille ja heidän perheilleen annettavaa kotipalvelua tulee tehostaa. Toimivat kotipalvelut ja avopalve-

lut vähentävät henkilökohtaisen avun tarvetta. Tulevaisuudessa tarvitaan yhä enemmän psykiatrista osaamista kehi-

tysvammaisille asiakkaille ja geriatrista osaamista iäkkäille kehitysvammaisille asiakkaille. Kaikille kehitysvammaisille 

ikäryhmille tulee luoda yhteinen kehitysvammahuolto. Kehitysvammapalveluihin tarvitaan koulutettuja ammattilai-

sia antamaan kotipalvelua perheisiin, joissa kehitysvammaisia lapsia tai kehitysvammaisten kotipalvelua. 

 

 4.2 Perhepalvelut 

 

Perhepalvelujen palvelualueeseen kuuluvat perhekeskus, perheasemat ja erityispalvelut (Kuvio 9.). 

 

 

Kuvio 9. Perhepalveluiden rakenne  

 

Perhepalveluiden järjestämisessä noudatetaan hallituksen LAPE -kärkihankkeen tavoitteita. Alueelle perustetaan 

alueellinen perhekeskus tai keskuksia ja näiden lisäksi muille paikkakunnille perheasemia.  Alla THL (terveyden- ja 

hyvinvointilaitoksen) kuvio 10. perhepalveluiden rakenteesta. Perhekeskuksen lähtökohtana on, että lapsen hyvin-

voinnilla ja vanhempien voimavaroilla on vahva keskinäinen yhteys. Vahvistamalla vanhemmuutta sekä vanhempa-

na toimimista voidaan edistää lapsen hyvinvointia, terveyttä ja osallisuutta, tarjoamalla lapsen kehityksen mukaista 

toimintaa, ja tukea vanhempien kasvatustehtävää.  

 

Perhepalvelut 

Lähipalveluna: 

Äitiys- ja lasten neuvola 

Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto 

Perhesuunnittelu 

Vertaisryhmät 

Alueellisena palveluna: 

Perheneuvola 

Perhetyö 

Synnytys- ja naistentaudit 

Lasten- ja nuortensairaanhoito 

 ja poliklinikka 

Erityistasonpalveluja ostetaan 
muualta 

Perhekeskus/perheasema 
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Kuvio 10. THL:n perhekeskuksen rakenteesta 

 

 

4.2.1. Perhekeskus 

 

Perhekeskukset (kuvio 11.) toimivat yhteistyössä järjestöjen, seurakuntien, yksityisen sektorin ja perheiden kanssa. 

Toiminta perustuu kunnittain tai alueittain sovittuun yhteistyörakenteeseen. Perhekeskustoimintamalli toimii lapsi-

perheiden palvelujen verkostona ja kokoaa palveluja samoihin toimitiloihin.  Perhekeskus tarjoaa matalan kynnyk-

sen palveluja, varhaista tukea (esim. kasvatus- ja perheneuvonta) alle kouluikäisten lisäksi myös kouluikäisille lapsille 

ja vanhemmuuden tukea kaikille vanhemmille. Palvelut tarjotaan pääsääntöisesti lasten omassa oppimis- ja kehitys-

ympäristössä, kuten varhaiskasvatuksessa ja koulussa. Perhekeskuksen ja perheasemien yhteydessä voi olla tarjolla 

aikuisille kohtaamispaikka ja toimintaa lapsille.  Perhekeskus myös koordinoi erityispalveluiden ammattilaisten pal-

veluja yhteen. 

 

Perhekeskustoimintamalli tarjoaa muun muassa maahanmuuttajien matalan kynnyksen tuelle ja verkostojen luomi-

selle hyvän perustan. Paikallisesti voidaan sopia myös etenkin palvelujen ulkopuolelle jäävien nuorten palveluiden 

kokoamisesta perhekeskuksiin. 
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Kuvio 11. Perhekeskuksen toiminnan sisältöä 

 

Lapsiperheiden palvelumalleja kehitetään hallituksen LAPE - kärkihankkeen mukaisesti. Päätavoitteena on perhe-

keskusmalli, joka toteutuu perhe- ja sosiaalipalveluiden järjestämissuunnitelmassa. Systeeminen lastensuojelun 

työskentelynmalli, joka perustuu sosiaalityön ja perheterapian tiimimalliin, otetaan alueella käyttöön Lape-

kärkihankkeen mukaisesti.   

 

Perhekeskusmalli on hyvä lähtökohta palveluille. Mallia voidaan räätälöidä tälle alueelle sopivaksi. Alueelle on järjes-

tettävä enemmän ammattilaisten koordinoimaa ryhmätoimintaa, joissa lapsiperheiden palveluiden käyttäjillä on 

mahdollisuus verkostoitua ja tavata vertaisiaan esim. erityislasten vanhemmat.  Alueen neuvolat tekevät yhteistyö-

tä, sosiaalitoimen, psykiatrian ja A-klinikan kanssa. Länsi-pohjan alueella on hyviä kokemuksia yhteistyöstä työpari-

malli työskentelystä. Kunnat organisoivat ja vastaavat promotatiivisesta työstä. Kolmas sektori esim. MLL ja seura-

kunnat toimivat tiiviissä yhteistyössä kunnan kanssa ja rakenteita pyritään muokkaamaan niin, että osallistuminen 

on helppoa. Rakenteita määritellään tarkemmin maakunnallisessa LAPE- projektissa. 

 

Lapsiperheiden sosiaalipalvelut sijaitsevat perhekeskuksessa. Sosiaalipalveluihin kuuluvat perheneuvola ja perhetyö 

ja lapsiperheiden kotipalvelu. Perhetyötä voidaan tarjota sisällöllisesti erilaisena. Tarve arvioidaan perhekohtaisesti. 

Perhetyön tarvetta arvioidaan jatkuvasti ja perhetyö toimii prosessiluonteisesti. Sillä on selkeä alku ja loppu. Perhe 

on mukana perhetyön tarpeen arvioinnissa. Kolmen eri alueen perhetyö (kotihoidon, neuvolan ja lastensuojelun 

perhetyö) tulee yhdistää samaan työyksikköön, jotta vältytään päällekkäisiltä palveluilta. 

Lapsiperheiden terveyspalveluihin kuuluvat äitiys- ja lastenneuvola ja - perhesuunnittelu. Perhekeskuksissa tulee 

olla myös perheiden tarvitsemat terapiapalvelut mm. puhe-, fysio- ja toimintaterapia ja psykologipalvelut, joita 

koordinoidaan kuntoutuksen toimialueelta.  Opiskeluterveydenhuolto on osana perhekeskusta, vaikka työtekijät 

toimivat pääasiallisesti kouluilla 

Tulevaisuudessa alueella on yhdistettyjä äitiys- ja lastenneuvoloita, joita tarjotaan lähipalveluina. Perhesuunnittelua 

tarjotaan lähipalveluna ja se integroidaan osaksi äitiysneuvolaa sekä koulu- ja opiskelijaterveydenhuoltoa. Perheiden 
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palvelutarve arvioidaan ja eri alojen asiantuntijat kerätään perheen ympärille mm. A-klinikka, sosiaalitoimi, mielen-

terveystyö. Tasalaatuisen ja hyvän palvelun takaamiseksi neuvoiloihin tarvitaan pysyvää lääkärityövoimaa. Neuvo-

loissa tarvitaan yhtenäiset päivitetyt hoitoketjut. Kuntarajojen poistuttua voidaan neuvoloita yhdistää yli kuntarajo-

jen, jos se on taloudellisesti ja asiakkaan näkökulmasta perusteltua.  Nykyisessä palvelujärjestelmässä erityisen ar-

vokkaana on pidettävä osaavia, kokeneita terveydenhoitajia, joilla on tuttuus perheisiin. Verkostomaisen työotteen 

ja erityispalveluiden helpon ja joustavaan saannin avulla peruspalveluihin, voidaan nykyistä neuvolajärjestelmää 

edelleen kehittää. Koulu- ja opiskelu terveydenhuoltoa on kouluissa ja oppilaitoksissa, lasten ja nuorten luontaisessa 

kasvuympäristössä. Koulu- ja opiskeluterveydenhoitajilla on tukimahdollisuus erityistyöntekijöistä verkostotyötä 

hyödyntäen.  

 

4.2.2. Erityispalvelut 

 

Perhepalveluissa toimiviin erityispalveluihin kuuluvat terveydenhuollon palveluista tarjoavat naistentaudit, synny-

tykset, lasten ja nuorten poliklinikkatoiminta ja osastohoito.   Palvelut toimivat jalkautuvuuden periaatteella eli asi-

akkaita voidaan tavata esimerkiksi perheasemilla. Erityispalveluissa on paljon yhdyspintaa lähipalveluiden kanssa ja 

ne tarjoavat joustavasti konsultaatiota lähipalveluille.  

 

Perheiden sosiaali- ja terveyspalveluista tulee kehittää hoitoketjuja. Ne helpottavat ja vähentävät päällekkäisyyksiä 

palvelutarjonnassa.  Näin erityisosaamista käytetään tehokkaasti, eikä asiakkaille tule turhia viivästyksiä ammatti-

laisten osaamisen ja tiedon puutteen takia.  Mikäli synnytysosaston toiminta loppuu Länsi-Pohjan alueella, vapautu-

vaa osaavaa työvoimaa siirretään nopeasti kotiutuvien äitien ja vastasyntyneiden poliklinikka toimintaan. Näin 

osaaminen saadaan säilytettyä alueella.  

Lasten ja nuorten ja naistentautien sairaanhoito järjestetään osana normaalia sairaanhoidollista järjestelmää. Lasten 

ja nuorten sairaanhoito järjestyy pääasiallisesti sote -keskuksen kautta, soveltuvin osin neuvola-, koulu- ja opiskelu-

terveydenhuollon kautta. 

 

4.3 Mielenterveys- ja riippuvuuksien palvelut 

 

Alueella tarjotaan mielenterveys- ja riippuvuuspalveluita kaikille ikäryhmille (kuvio 12.). Mielenterveyspalvelut pe-

rustuvat Avoimen dialogin hoitomalliin, josta alueella on pitkä kokemus. Hoitomalli on todettu toimivaksi ja kustan-

nustehokkaaksi. Avoimen dialogin periaatteiden mukaan työtä tehdään moniammatillisesti tai vähintäänkin työpari-

na. Työpari muodostetaan asiakkaan tarpeen mukaan yli hallinnollisten rajojen. Alueella tarjotaan lapsille ja nuorille 

avopalveluita, aikuisille avo- ja laitospalveluita. Palvelut toimivat matalan kynnyksen periaatteella ja niihin ei tarvitse 

lähetettä.  
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Kuvio 12. Mielenterveys- ja riippuvuuspalveluiden rakenne 

 

 

Mielenterveys- ja riippuvuuksienhoidossa kuntoutus on mukana heti hoitoprosessin alusta lähtien, hoitoa ja kuntou-

tusta on mahdotonta erottaa toisistaan. Kuntoutusvalmiuden etsiminen ja löytäminen on ensimmäinen vaihe hoitoa 

ja kuntoutusta. Mielenterveyspalveluissa on tarjolla erilaisia kuntouttavia toimia, joita järjestetään omana toiminta-

na ja ostetaan muilta toimijoilta. Tulevaisuudessa alueella on tärkeää säilyttää jo olemassa olevat kuntoutustoimet 

mm. sosper- työtoiminta, vaikeavammaisten päivätoiminta ja päihteettömyyttä tukevat päiväkeskukset. Erilaisia 

vertaisryhmätoimintoja tarvitaan lisää. Ryhmätoimintoihin on tärkeää liittää osaksi kokemusasiantuntijuus, jota 

alueella on sekä mielenterveys- että riippuvuuspuolelta.  

 

Tiivis yhteistyö oman toimialueen muiden työntekijöiden kanssa on tärkeää, jotta asiakkaille voidaan taata laadukas 

hoito. Alueella on pitkä kokemus moniammatillisesta yhteistyöstä ja se voidaan taata, kun työntekijät toimivat oman 

erikoisosaamisalansa alla. 

 

Lasten ja nuorten psykiatriassa käytetään ostopalveluita vain tarvittaessa. Avohoitoa tehdään erityisen joustavasti ja 

moniammatillisesti, jotta osastojaksoilta vältytään. Lapsen, nuoren tai aikuisen tullessa psykiatrisen hoidon piiriin, 

hoitoon satsataan jo alkuvaiheessa paljon resursseja. Satsausta tarvittaisiin jo huomattavasti aikaisemmin peruspal-

veluissa: neuvola, varhaiskasvatus, koulu, jotta asiakkuus erityistasonpalveluihin ei edes alkaisi. Alueella tarvitaan 

vaikuttavia ennaltaehkäiseviä menetelmiä. Haasteena on kunnan palveluiden riittämättömyys tai palveluiden käyn-

nistymättömyys. Alueella on hyviä kokemuksia mm. psyykkaritoiminnasta, jossa psykiatrian/riippuvuuspalvelujen 

työntekijät työskentelevät koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa terveydenhoitajan työparina. Tällä toimintatavalla 

saadaan myös erityisosaamista valutettua peruspalveluihin. Tavoitteena on, että asiakasta ei lähetetä omasta toi-

mintaympäristöstään psykiatriaan, vaan asiakas saa tuen omassa toimintaympäristössään.  

 

Mielenterveys- ja riippuvuuksien toimialueelta tarjotaan joustavasti palveluita muille toimialueille. Työ on liikkuvaa, 

jossa tarvittavat palvelut tuodaan asiakkaan luo. Moniammatillisia työryhmiä muodostetaan asiakkaan ja perheen 

tarpeiden mukaan. Erityisen tiivistä yhteistyötä tehdään riippuvuuksienhoidon työryhmien kanssa. Psykiatriassa 

Mielenterveys- ja riippuvuuspalvelut 

Lähipalveluna Alueellisena palveluna 

Mielenterveystoimistot 

A-klinikat 

Kokemusasiantuntijat 

Järjestöjen ja yhdistysten 
kanssa tehtävä yhteistyö 

Terveysneuvonta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psykiatrinen sairaalahoito 

Vanhuspsykiatrinen 
työryhmä 

Neuropsykiatrinen työryhmä 

Lastenpsykiatrinen 
poliklinikka 

Nuorisopsyliatrinen 
poliklinikka 

Yleissairaalapsykiatrian 
poliklinikka 

Päihdekuntoutus 

Päihdekatkaisu 

Korvaushoito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erityistasonpalveluna 

 

 

Muualta ostettavat 
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toimii liikkuva vanhuspsykiatrin työryhmä, joka tarjoaa palveluita mm. alueen vanhuspalveluyksiköille ja vuodeosas-

toille.  Vanhuspsykiatrisessa työryhmässä toimii työntekijöitä, joilla on erityisosaamista vanhusten psykiatrisiin on-

gelmiin. Yhteistyötä tehdään myös alueen geriatrin kanssa. Lisäksi psykiatrilla toimii neuropsykiatrinen työryhmä, 

joka tarjoaa palveluita koko alueelle. 

 

4.3.1 Matalan kynnyksen mielenterveys- ja riippuvuuspalvelut 

 

Matalan kynnyksen mielenterveys- ja riippuvuuspalvelut tarjoavat ohjausta, neuvontaa ja tukea joustavasti ja nope-

asti.  Palveluihin voi tulla ilman lähetettä. Niitä tarjotaan lähipalveluina ja alueellisina palveluina. Perhekeskuksessa 

ja perheasemilla tarjotaan sosiaalihuoltolain alaisia päihde- ja mielenterveyspalveluita. Nämä palvelut tuottavat 

ensisijaisesti terveysneuvontaa ja toimivat ennaltaehkäisyn periaatteella.  

 

Matalan kynnyksen mielenterveys- ja riippuvuuspalvelut kohdistuvat usein henkilöihin, joilla on ongelmia selvitä 

jokapäiväisiistä arjen toiminnoita. Heidän avuntarpeensa on suuri, mutta heillä ei ole kykyä hakeutua palveluihin. 

Matalan kynnyksen palveluilla heidät saadaan palveluiden piiriin ja he saavat tarvitsemansa palvelut. Ilman matalan 

kynnyksen palveluita he voisivat jäädä kokonaan palvelujärjestelmän ulkopuolella. 

 

4.3.2 Lasten ja nuorten psykiatriset ja riippuvuuksien erityispalvelut 

 Lasten ja nuorten palvelut tuotetaan alueellisina palveluina. Alueella toimii lasten sekä nuorten psykiatrian polikli-

nikka. Lastenpsykiatrianpoliklinikalla hoidetaan vaikeasti oireilevia lapsia yhteistyössä sosiaali-, terveys- ja koulutoi-

men kanssa. Poliklinikalta tehdään myös vauvaperhetyötä, jonka kohderyhmänä ovat raskaana olevat tai 0-3 -

vuotiaiden lasten perheet, joilla on jokin lapsen kasvuun tai kehitykseen vaikuttava kuormittava tekijä. Toiminnan 

perusperiaatteena on lapsilähtöinen perhe- ja verkostokeskeisyys.  

Nuorisopsykiatrian poliklinikan kohderyhmänä ovat 13–23 nuoret ja nuoret aikuiset ja heidän perheensä. Yhteyden 

poliklinikalle voi ottaa nuori itse tai nuoresta huolissaan oleva henkilö. Nuorta ja hänen verkostoaan tavataan tar-

peen mukaan kotona, koulussa tai eri poliklinikoilla. Hoidossa noudatetaan avoimen dialogin hoitomallia.  

Alueella ei ole omana toimintana psykiatrista osastohoitoa alle 18-vuotiaille lapsille ja nuorille. Osastohoito toteute-

taan tarvittaessa Rovaniemellä tai Oulussa.  

Alueella on marginaaliryhmänä alaikäisiä päihde- ja riippuvuusongelmaisia, joiden hoitoa määrittävät lastensuojelu,- 

mielenterveys- ja päihdehuoltolaki. Yleisimmin alaikäisen hoitoon sovelletaan lastensuojelulakia. Lastensuojelun 

avohuollon tukitoimin tulisi turvata lapsen ja nuoren terveys ja kehitys.  

 

4.3.3 Riippuvuuksien ja psykiatrian erityispalvelut, psykiatrinen sairaalahoito ja päihdehuollon lai-

toshoito 

Alueella on vuosien ajan tarjottu laadukasta ja kustannustehokasta psykiatrista sairaalahoitoa. Psykiatrialla on val-

mius vastata koko maakunnan psykiatrisesta sairaalahoidosta, mikäli toimitilaongelmat saadaan ratkaistua. Mikäli 

psykiatrinen laitoshoito tulevaisuudessa siirtyisi kauemmaksi Länsi-Pohjan alueelta, on perhe- ja verkostokeskeisen 
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hoitomallin toteuttaminen mahdotonta. Pitkät etäisyydet estävät perheen ja verkoston joustavan osallistumisen 

asiakkaan hoitoon. 

Päihde- ja riippuvuuspalvelut toteutetaan ensisijaisesti polikliinisena avohoitona yhteistyössä eri sektoreiden kanssa, 

yksilö, pari-, perhe- ja verkostokeskeisellä työotteella. Päihdehuollon laitoshoitopalvelut voidaan tuottaa joko itse tai 

ostaa ostopalveluna. Alueella tulee kuitenkin olla toimiva lähetteetön katkaisu- ja vieroitushoitoa antava laitoshoito. 

Päihdekuntoutuksessa voidaan tarvittaessa käyttää myös muita päihdelaitoshoitopaikkoja esim. korvaushoitoasiak-

kaat, lastensuojeluperheet, päihdepsykiatriset asiakkaat ym. 

 Alueen nykyiset päihdepalvelut ovat hajanaiset. Päihdepalvelut ja psykiatria tekevät jo nyt tiivistä yhteistyötä kes-

kenään. Tulevaisuudessa hallinnollisesti yhteinen mielenterveys- ja riippuvuuksienpalvelut helpottavat yhteistyötä 

ennestään. Haasteena on eri lakien alaisuudessa toimiminen, päihdepalvelut toteuttavat sosiaalihuoltolakia, psyki-

atria toimii terveydenhuolto- ja mielenterveyslain alaisuudessa. 

Toimivien päihde- ja riippuvuuspalveluiden mahdollistamiseksi alueelle tarvitaan päihdepsykiatrin tai päihdelääkärin 

palveluja.  Alueella toteutettavaan opiodiriippuvaisten korvaushoitoon tarvitaan yhtenäiset linjaukset, kriteerit ja 

asiakkaiden tasa-arvoinen mahdollisuus saada hoitoa. Paikallisesti tulee turvata korvaushoidon saatavuus lähipalve-

luna.   

 

 

5. Toimialueen talous 
 

Toimialueella on mahdollista hillitä kustannusten nousua alueen palveluja integroimalla. Toimialueen säästötavoit-

teena on NHG:n selvityksen mukaan peräti 5.0 - 6,9 M€. Säästöpotentiaali perustuu päihde- ja mielenterveystyön 

alueelliseen toimintamalliin ja ” Perheiden talo” – malliin ja alueellisen äitiysneuvolamallin kehittämiseen. Tässä 

raportissa on päädytty perhekeskusten ja perheasemien muodostamiseen, perheiden talo sisältyy perhekeskusten 

järjestötoimintaan. Toimialueella on mahdollisuus palveluja integroimalla hillitä kustannusten kasvua ja saada mah-

dollisia kustannussäästöjä.  

 

6. Toimialueen strategiataulukko 
 

Kuvio.13 Strategiataulu 
 

 Tavoite Toimenpiteet Mittarit/tavoitetaso Aika-
taulu 

Asiakas- ja poti-
lasnäkökulma 

Sähköisten menetelmien 
käyttöönotto 

Kartoitetaan käytettävissä 
olevat sähköiset palvelut ja 
otetaan niistä tarpeelliset 
käyttöön 

Asiakkaidenohjaus/ 
neuvonta/informointi säh-
köisten palveluiden käytöstä 

2018-
2025 

Asiakkaiden ja ammatti-
laisten vuorovaikutuk-
sen lisääminen 

Kokemusasiantuntijoiden 
osallistuminen 
Alueelliset, aktiivisesti toimi-

 
 
Kokouksiin osallistuminen 
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vat vammais-, päihde- ja 
mielenterveys- ja nuoriso-
neuvostot tehtävä yhteistyö 
Asiakaspalautteiden kerää-
minen vuosittain 
 

 
 
Asiakaspalaute tasolla 3.5-4 
(mittari 1-5) 

Yhtenäiset, toimivat 
hoitoketjut peruspalve-
luista erityispalveluihin 

Yhtenäisten kriteerien laati-
minen 

Yhtenäisten kriteerin määrä 

Yhteiset sosiaali- ja ter-
veydenhuollon prosessit 

Moniammatilliset yhteisvas-
taanotot esim. äitiys- ja las-
tenneuvola työhön 
 

Yhteisvastaanottojen määrä  

Sosiaalisen kuntoutuk-
sen lisääminen 

Psykiatrian, päihde- ja vam-
maispalveluiden tukipalve-
luiden kehittäminen 
 
 

Psykiatrinen sairaalahoito ja 
päihdelaitoshoito eivät li-
säänny 
Vammaispalveluissa ostopal-
velujen kustannusten lasku 

Prosessi-
näkökulma 

Perhekeskus toiminnan 
käynnistyminen 

Palveluihin liittyvät raken-
teet, toimintatavat ja proses-
sit saumattomaksi ja toimi-
vaksi kokonaisuudeksi 

Moniammatillinen verkosto-
työ kaikissa asiakasproses-
seissa 

2018-
2025 

Yhteistyö koulutoimen 
kanssa 

Perhekeskusten ja koulujen 
säännöllinen moniammatilli-
nen yhteistyö  

Peruskoulun jälkeen jatkokou-
lutukseen hakeutuneiden 
määrä 

Lastensuojelun kehittä-
minen 

Lastensuojelun monitoimi-
jamallin käyttöönotto 

Lastensuojeluilmoitusten, 
huostaanottojen ja sijoitusten 
määrän lasku 
 

Varhaisen tuen saami-
nen 

Paljon palveluita käyttävien 
asiakkaiden tunnistaminen ja 
ohjaaminen moniammatilli-
sen avun piiriin 
 

Hoito-, palvelu- ja kuntoutus-
suunnitelmien määrä  

Ostopalveluiden vähen-
tyminen 

Oman toiminnan kehittämi-
nen 
 

Ostopalvelukustannusten 
lasku 

Pitkäaikaistyöttömyyden 
haittojen vähentyminen 

Yhteistyö työvoimahallinnon 
ja elinkeinoelämän kanssa 

Asiakassuunnitelmat, akti-
vointisuunnitelmat, kuntout-
tavan työtoiminnan toteutu-
neet päivät 

 
Terveyden edistäminen, 
ennaltaehkäisy ja oma-
hoito 

 
Sähköisten menetelmien 
käyttöönotto, 
hankkeisiin osallistuminen 

Hankkeiden määrä 

Asiakastietojen saata-
vuus 

Yhteinen asiakastietojärjes-
telmä 

Asiakastietojärjestelmien 
lukumäärä 

Alueen asiakkaiden Yhteiset palvelujen myöntä- Esim. Vammaispalvelulain 
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yhdenvertainen palvelu-
jen saatavuus 
 
Lasten ja nuorten psyki-
atrian ja neurologian 
poliklinikkatoiminnan 
kehittäminen 

miskriteerit toimialueella 
 
Konsultaatiotoiminnan li-
sääminen, moniammatillinen 
yhteistyö 
 
 

mukaisten avustusten kus-
tannusten kasvun hillintä 
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