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Johdanto 
 

Länsi-Pohjan sote-projektin tarkoituksena on luoda Länsi-Pohjan shp:n alueelle ennen uuden sote-

lainsäädännön voimaantuloa yhteinen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelma. Keskeisin 

tavoite on siirtyminen Länsi-Pohjan alueella yhteen yhteiseen tuotanto-organisaatioon. Tarkoituksena on 

turvata kuntalaisille tasavertaiset, kustannustehokkaat ja integroidut sote-palvelut koko alueella, turvata 

osaamisen pysyminen alueella ja sitä kautta ylläpitää alueen elinvoimaisuutta ja kilpailukykyä. 

 

Integroidussa mallissa kuntien sosiaalipalvelut ja perusterveydenhuolto sekä sairaanhoitopiirin 

kuntayhtymän hoitama erikoissairaanhoito yhdistetään yhteiseen organisaatioon. Palvelukokonaisuudessa 

tavoitteena on korostaa omahoitoa ja lähipalveluita sekä siirtää painopistettä peruspalveluiden suuntaan. 

Tiivis, toimiva alue mahdollistaa kotiin tuotavat palvelut, matalan kynnyksen palvelut ja yhden luukun 

periaatteen. Kompaktin alueen vahvuutena ja mahdollisuutena on alueen toimijoiden osaamisen 

hyödyntäminen sekä voimavarojen ja resurssien yhdistäminen väestön parhaaksi. 

 

 

 

Terveyden- ja sairaanhoitopalvelut toimialueen suunnitteluun on osallistunut eri kuntien ja Länsi-Pohjan 

keskussairaalan edustajia seuraavasti;   

 

Ydinryhmä : 

Tapio Åman, akuuttiklinikan ylilääkäri, LPKS 

Outi Nyberg, operatiivisen tulosalueen johtaja, kirurgian ylilääkäri, LPKS 

Päivi Väre sairaanhoidollisten palveluiden tulosaluejohtaja, patologian ylilääkäri, LPKS 

Markku Alalahti, ensihoitopäällikkö, LPKS 

Sirkka Tuunainen, medisiinisen tulosalueen ylihoitaja, LPKS 

Tuula Sundman-Rautio, vastaava sosiaalityöntekijä, LPKS 

Sari Auvinen, sairaanhoitaja/pääluottamusmies, LPKS 

Mari Kärkkäinen, johtavalääkäri/ylilääkäri, Kemin kaupunki 

Outi Kääriäinen, terveydenhuollon johtaja, Kemin kaupunki 

Sakari Malin, johtava lääkäri, Tornion kaupunki 

Jarmo Lahti, hammaslääkäri, JUKO pääluottamusmies, Tornion kaupunki 

Ritva Koskinen, sosiaalityöntekijä, Tornion kaupunki 

Eija Lakkapää, osastonhoitaja, Keminmaan kunta 

Kari Askonen, johtava lääkäri, Ylitornion kunta 

Anna Miettunen, palveluesimies, Oulunkaaren kuntayhtymä ja Simon kunta 

Jyri Moilanen, terveyspalvelujohtaja, Oulunkaaren kuntayhtymä ja Simon kunta 

 

Alatyöryhmiin osallistuneita asiantuntijoita edellisten lisäksi: 

Jorma Heikkinen, anestesiologian ylilääkäri, LPKS   

Jyri Taskila, psykiatrian ylilääkäri, LPKS 
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Erkki Sihvonen, ylihammaslääkäri, LPKS 

Sirpa Uusimaa, osastonhoitaja, Ylitornion kunta 

Maaret Rask, osastonhoitaja, LPKS 

Hilkka Laukkanen, diabeteshoitaja, LPKS 

Tarja Rajanen, osastohoitaja, LPKS 

Virpi Pallas, palvelujohtaja, Kemin kaupunki 

Lauri Sipola, johtava lääkäri, Keminmaan kunta 

Maarit Alalahti, johtava hoitaja, Tornion kaupunki 

Vänskä Riikka, apteekkari, LPKS 

Kaukoniemi Ulla, infektioylilääkäri, LPKS 

Ikonen-Toivanen Jaana, ylikemisti, aluelaboratorion johtaja, Nordlab Kemi 

Kostamo Anu, röntgenhoitaja, LPKS 

Räsänen Päivi, apulaisosastonhoitaja, LPKS 

Parviainen Heikki, huoltomestari, LPKS 

Ylimäinen Jaana, sairaanhoitaja, avanne- ja haavahoitaja, LPKS 

Mäkimartti Anniina, vs. perusturvajohtaja, Keminmaan kunta 

Kumpulainen Marita, osastonhoitaja, suuhygienisti, Kemin kaupunki 

Lahtela Maarit, vanhus- ja hoitotyön johtaja, Ylitornion kunta 

Ylimäinen Kirsti, varastopäällikkö, LPKS 

 

Ydinryhmä kokoontui projektin aikana kolme kertaa ja lisäksi alatyöryhmät akuuttihoidon, 

avovastaanottopalveluiden, sairaanhoidon ja sairaanhoidon tukipalveluiden palvelualueilla kukin kerran.  

Kokouksien muistiot löytyvät terveyden- ja sairaanhoitopalveluiden toimialuekansiosta.  
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1. Nykyinen malli  

1.1 Nykymallin resurssit v. 2014-2015 

 

Länsi-Pohjan sote:n kokonaisbudjetti vuoden 2016 lukujen perusteella laskettuna on 216 miljoonaa euroa, 

josta terveyden – ja sairaanhoidon toimialue käsittää 100 miljoonaa euroa eli on lähes puolet koko 

budjetista. Palvelualueittainen jako täsmentyy jatkotyöskentelyn perusteella. 

 

Tällä hetkellä terveyden- ja sairaanhoidon toimialueella työskentelee 740 viran- tai toimenhaltijaa. 

 

1.2 Nykymallin ongelmat 

 

Toimialueellamme toimii sosiaalihuollon sekä terveydenhuollon toimijoita mutta käytämme palvelun 

käyttäjistä yhteistä nimitystä asiakas sekä tuotetusta toiminnasta nimitystä palvelu. Palvelujärjestelmän 

sirpalemaisuus ja sektoroituminen vaikeuttavat asianmukaisen palvelun saamista terveyden- ja 

sairaanhoidon toimialueen sisällä samoin kuin eri toimialueiden välillä. Tämä koskee aivan erityisesti paljon 

palveluita tarvitsevia asiakkaita, jotka käyttävät usein myös muiden toimialueiden piirissä olevia palveluita. 

Asiakkaat joutuvat käymään monella eri ammattilaisella eivätkä ammattilaiset tiedä mitä toisen sektorin 

työntekijät tekevät ja miten asia on edennyt, jolloin aiheutuu päällekkäistä työtä, palvelupäätösten 

viivästymistä ja resurssien tuhlausta. Palvelulinjoista vallitsee usein epäselvyyttä, asiakkaita ja heidän 

omaisiaan informoidaan puutteellisesti, sairastava tuntee olonsa turvattomaksi ja palvelu sirpaloituu eri 

toimijoiden välille perusterveydenhuoltoon, erikoissairaanhoitoon ja sosiaalitoimeen. Nykyiset konsultaatio 

ja lähete käytänteet eivät nopeuta asiakkaan palvelun saantia.                  

 

Ammattilaisen näkökulmasta nousee esiin asiakasta koskevan tiedon siirtämisen helpottaminen ja tarve 

kokonaisvaltaiselle, yhteiselle palvelusuunnitelmalle ja yhteiselle tietojärjestelmälle, josta asiakkaan kanssa 

työskentelevät näkevät asiakkaan tiedot.  

 

1.3 Toimialueen yhdyspinnat muihin toimijoihin 

 

Toimiva palveluintegraatio edellyttää yhteistyötä yli toimialarajojen ja yhteiseen tavoitteeseen 

sitoutumista. Monitoimijuuden ja toimialarajat ylittävän yhdessä tekemisen tärkeäksi tavoitteeksi määrittyy 

yhteinen vastuu asiakkaalle hyödyllisestä palvelusta sekä eri toimijoiden päällekkäisten töiden karsiminen. 

Uudessa organisaatiomallissa pyritään poistamaan asiakkaan kannalta palvelun saantia rajoittavia raja-

aitoja yhdistämällä perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalihuollon palvelut yhtenäisiksi 

palvelukokonaisuuksiksi. Uusi toimintamalli tuo kuitenkin mukanaan uusia rajapintoja, jotka voivat 

vaikeuttaa käytännön toimintaa, mikäli niitä ei oteta huomioon palvelukokonaisuuksia suunniteltaessa.  
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Vanhuspalveluluiden toimialueen suhteen merkittävimmät yhdyspinnat terveyden- ja sairaanhoidon 

toiminta-alueella ovat ikäihmisten akuuttien sairastapausten hoitaminen ja toisaalta somaattisen 

sairaanhoidon jälkeinen kotiuttamisprosessi. Akuutin päivystysyksikön yhteyteen luodaan akuuttiosasto 

lyhyttä hoitoa ja seurantaa tarvitsevalle asiakkaalle. Akuuttiprosessin tiivis yhteistyö vanhuspalveluihin 

sijoitettavan kotisairaalaan sekä kotihoidon kanssa on olennaisen tärkeää, jotta ehkäistään ongelmien 

jatkuminen ja asiakkaan toistuva palaaminen päivystykseen.  Toisaalta somaattisilta vuodeosastoilta asiakas 

pyritään kotiuttamaan mahdollisimman pian kotisairaalan ja kotihoidon sekä kotikuntoutuksen menetelmin 

ja tarvittaessa käytetään hyväksi kotiuttamisosastoja, joiden paikkalukua kuitenkin pyritään 

vanhuspalveluiden toimialueella vähentämään. Jatkohoito turvataan kirjallisella hoitosuunnitelmalla, jonka 

laatimisesta on vastuussa kotiuttava yksikkö. Ikäihmisten tarvitsema terveyden- ja sairaanhoidon 

vastaanottotoiminta säilyy terveyden- ja sairaanhoidon palveluiden alla. Vastaanottopalveluihin 

suunnitellaan kuitenkin ikäihmisten ongelmiin ja erityisesti muistihäiriöihin keskittyvä asiantuntijaverkosto, 

jossa muistihoitajat ja geriatrit suunnitellaan toimimaan tiiviissä yhteistyössä perustason lääkäreiden ja 

hoitajien kanssa. 

 

Perhe- ja sosiaalipalveluiden toimialueen suuntaan merkittävimmät yhdyspinnat ovat synnytys- ja 

naistentautien, lastentautien sekä psykiatristen sairauksien erityistason toiminnat. Synnytystoiminta ja 

siihen liittyvä raskauden seuranta ovat oleellinen osa perheiden taloksi nimettyä toimintaa, kun taas 

naistentautien toiminta mukaan lukien syövän hoito ja leikkaustoiminta ovat lähellä terveyden- ja 

sairaanhoidon toimialuetta. Lastentautien toiminnassa erityisesti lastenkirurginen toiminta lienee syytä 

integroida terveyden- ja sairaanhoidon toimialueeseen ja myös lastentautien ja lastenneurologian 

erityisosaamisen säilymisestä on pidettävä huolta osaajien vähäisen määrän takia. Psykiatrian ja 

sosiaalipäivystystoiminta on tuotu lainsäädännöllisin ratkaisuin osaksi akuuttihoidon toimintaa, joten 

saumaton yhteistoiminta akuuttiprosessin kanssa on taattava toiminnallisin ratkaisuin. Uusien raja-aitojen 

syntyminen erityispalveluiden sisälle vältetään huolehtimalla siitä, ettei erityisosaamista hajauta liiaksi ja 

keskitettyjen palveluiden sisälle ei muodosteta toimintaa haittaavia hallinnollisia esteitä. 

 

Kuntoutuksen toimialueen suhteen merkittävimmät yhdyspinnat koskevat neurologista toimintaa ja 

erityisesti aivoverenkiertohäiriöpotilaiden hoitoprosessia. Neurologian erikoisalan osaamista tarvitaan 

terveyden- ja sairaanhoidon palveluissa akuuttihoidossa, vastaanottotoiminnassa ja somaattisilla 

vuodeosastoilla. Erikoisalan osaajien määrä on Länsi-Pohjassa vähäinen ja nykytilanteessa osaamisen 

siirtäminen kuntoutuksen toimialueelle ei ole kokonaisuuden kannalta tarkoituksen mukaista. 

Kuntoutuksen toimialueen on kuitenkin saatava riittävä neurologian alan tuki, koska tavoitteena on myös 

aivoverenkiertohäiriöpotilaiden mahdollisimman aikainen siirtyminen somaattisilta osastoilta kuntoutuksen 

toimialueella olevaan laitos- ja avokuntoutukseen. Tämä lisäksi kuntoutuksen toimijoiden mm. fysio-, 

toiminta- ja puheterapeuttien kokoaminen kuntoutuksen toimialueen alle tulee toteuttaa siten, että heidän 

osaamistaan on riittävästi käytössä terveyden- ja sairaanhoidon toimialueella, josta hoitoprosessi esim. 

aivoverenkiertohäiriöpotilaiden ja ortopedisten potilaiden suhteen yleisimmin alkaa. Hoitosuunnitelmien 

laadinta ja siirtyminen asiakkaan mukana yksiköstä toiseen varmistaa hoidon jatkumisen katkeamatta. 
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1.4 Ohjelmistojen yhteiskäyttö/ongelmat 

 

Nykytilanteessa perusterveydenhuollolla, erikoissairaanhoidolla ja sosiaalitoimella on omat 

tietojärjestelmät, jotka muodostavat merkittävän esteen palveluiden integraatiolle. Terveyden- ja 

sairaanhoidon toimialueen toimivuuden kannalta merkittävin ongelma on se, että alueen 

perusterveydenhuollossa on käytössä Pegasos-tietojärjestelmä ja erikoissairaanhoidossa ESKO-järjestelmä. 

Näiden välisiä tiedonsiirto-ongelmia voidaan kiertää käyttäen kunta-ESKO:a ja toisaalta hankkimalla 

Pegasos-lisenssejä erikoistason työtä tekeville. Ongelmia on myös mm. laboratorioiden tietojärjestelmien 

suhteen ja jossain määrin myös radiologian tietojärjestelmien suhteen. Lisäksi on käytössä kuntakohtaisia 

sovelluksia mm. erilaisissa tukipalveluissa ja niiden yhtenäistäminen ajan mittaan luo edellytykset 

integraatiolle ja säästöille.   

 

 

2. Tuleva palvelutuotanto 
 

2.1 Visio, strategia, tavoite vuoteen 2025 sekä aikataulun porrastus  

 

Visio: Ammattilaisemme tuottavat asiakkaillemme laadukkaat ja kustannustehokkaat sosiaali- 

terveyspalvelut ilman raja-aitoja.     

 

 Sote-projektin yleisen tavoitteen mukaisesti, myös terveys- ja sairaanhoitopalveluiden toimialueella, on 

tarkoitus parantaa hoidon ja palveluiden asiakaslähtöisyyttä sekä siirtää toiminnan painopistettä terveyden 

edistämisen ja sairauksien ennaltaehkäisyn suuntaan. Asiakkaiden omahoidon ja lähipalveluiden osuutta 

pyritään korostamaan ja siten vähentämään painetta erikoisosaamiseen ja vaativaan erikoisosaamiseen. 

Palveluketjun toimivuudella varmistetaan erikoisosaajien tuki lähipalveluille ja toisaalta varmistetaan 

erikoisosaamisen säilyminen toiminta-alueella oheisen kuvion mukaisesti. 

 

 

Kuvio 1. Sairaanhoito ja päivystys, toimintamalli. 
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Toimialueen palvelut jaetaan kolmeen ydinprosessiin akuuttihoito, ajanvarausvastaanotot ja 

pitkäaikaissairauksien hoito, joiden suhde palvelujen antajaan on esitetty oheisessa kaaviossa. 

 

Kuvio 2. Toimialueen palvelut 

 

Toimialueen palvelustrategian muodostuu:  1) ennaltaehkäisy ja varhainen tuki; 2) omahoito, 

palveluohjaus ja hoidon tarpeenarviointi; 3) akuuttiprosessi; 4) vastaanottoprosessi; 5) 

vuodeosastoprosessi; ja 6) sairaanhoidollisten tukipalveluiden prosessi.  

 

 
Palvelustrategia 

 
Tavoite 

 
Toimenpiteet 

 
Mittari/tavoitetaso 

 
Aikataulu 

 
Ennaltaehkäisy ja 
varhainen tuki 

 
Sähköiset omahoito-ohjeet 

 
Sähköinen hoidontarpeen 
arviointi 

 
Palvelun luominen, 
vastaanotto- ja 
päivystyskäyntien määrän 
muutos 

 

 
2018- 

    
Puhelimessa tapahtuvan 
hoitoarvioinnin laadun 
parantaminen 
 

 
Painopisteen siirtyminen 
kiireettömään hoitoon, 
puhelinneuvonnan ja 
käyntien määrän suhteen 
muutos 

 
2018- 

  
Tiedottamisen sekä 
asiakkaiden ja 
ammattilaisten 
vuorovaikutuksen 
lisääminen 

 
Tiedottaminen ajankohtaisista 
asioista, esim. influenssa 
 

 
Asiakasraadit 
Infektiotilastot 
Viestintä 
 
 

 
2x/vuosi 
Vuosittain 
2018- 

  
Infektioiden torjunta 
 

 
Tiedottaminen 
rokotustoiminnasta, 
riskiryhmien rokottaminen 

 
Rokotuskattavuus 

 
Vuosittain 

  
Kansantautien torjunta 

 
Riskitekijöiden kartoitus 

 
Palvelun luominen ja 
käyttömäärät 

 
2018- 

 
Omahoito, 

 
Yhteistyö kolmannen 

 
Tiedottaminen 

 
Sähköisten linkkien 

 
2018- 
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palveluohjaus ja 
hoidon tarpeen 
arviointi 

sektorin kanssa vapaaehtoisjärjestöjen 
tarjonnasta  

luominen järjestösivuille 
 

 
 

 
Asiakkaat ottavat yhteyden 
sopivimpaan hoitopaikkaan  
 

 
Uudistettu palveluohjaus tukee 
vastaanottotoimintaa sekä 
yhteydensaantia 
ammattilaiseen  

 
Palvelukohtaiset 
puhelinlinjat käytössä  
 

 
2018- 

  
Sähköisten palvelujen 
käyttöönotto 

 
Kaksisuuntainen viestintä 

 
Viestintäkanava otettu 
käyttöön 

 
2018- 

 
Akuuttiprosessi 

 
Päivystyspalvelun ja 
kiireettömän 
vastaanottotoiminnan 
selkiyttäminen 

 
Kiireellisen 
vastaanottotoiminnan 
resursoinnin parantaminen 

 
Päivystyskäyntien osuus 40 
% kaikista käynneistä  
 

 
2018- 

  
Panostaminen nopeaan 
diagnostiikkaan ja 
varhaiseen kotiuttamiseen 
 

 
Triage-toiminnan kehittäminen, 
akuuttiosaston luominen 

 
Palvelun perustaminen, 
suoritteiden määrät, 
läpimenoajat 

 
2018- 

  
Vaikeasti sairaan potilaan 
hoitoprosessin 
kehittäminen 

 
Teho-osaston ja 
leikkaustoiminnan 
sovittaminen tukemaan 
akuuttihoitoa 

 
Tehopotilaan 
seurantamittarit 

 
2018- 

  
Leikkaussalitoiminnan 
kehittäminen 

 
Tehokkuuden parantaminen 

 
Suoritteet 

 
2018- 

 
Vastaanotto-
prosessi 
 

 
Hoidon oikea-aikaisuus 
 

 
Ensikäyntien saatavuuden 
parantaminen 

 
T3 aika lääkärin 
vastaanotolle, käyntimäärät, 
laadun arviointi 

 

 
 

 
Potilaiden segmentointi 

 
Paljon palveluita käyttävien 
tunnistaminen 

 
Hoitosuunnitelmien määrät 

 
2018- 

  
Asiantuntijahoitajien 
vastaanottotoiminnan 
vaikuttavuuden 
parantaminen  

 
Määritetään 
asiantuntijahoitajien työnkuva, 
tehtävät ja hoitovastuut 

 
Käyntimäärät 
T3 aika hoitajan 
vastaanotolle 
 

 
 

  
Erityispoliklinikoiden ja 
toimenpideyksiköiden 
toiminnan kehittäminen 
 

 
Konsultaatiotoiminnan 
kehittäminen, hoitoprosessien 
kehittäminen tukemaan 
perustason toimintaa 

 
Konsultaatioiden suhde 
käyntimääriin, 
toimenpidemäärät 

 
2018- 

 
Vuodeosasto-
prosessi 
 

 
Keskittäminen 
akuuttiprosessin jatkeeksi 

 
24/7 periaatteen mukaisesti 
lääkäripalvelut, laboratorio ja 
radiologia saatavissa 

 
Toiminnan aloittaminen 

 
2018- 

  
Monisairaiden potilaiden 
hoidon tehostaminen 

 
Erikoisalattomien 
vuodeosastojen järkevä 
muodostaminen, 
henkilökunnan koulutus 

 
Toiminnan aloittaminen 

 
2018- 

  
Vuodeosastojen toiminnan 
tehostaminen 

 
Työtapojen uudistaminen 
 
 

 
Vuodeosastojen kuormitus, 
keskimääräinen hoitoaika 

 
2018- 

 
Sairaanhoidon 
tukipalveluiden 
prosessi 

 
Saatavuuden takaaminen ja 
laadun parantaminen 

 
Prosessien organisointi ja 
alueellisen saatavuuden 
takaamin  

 
Prosessien yhteneväisyys, 
toimiva logistiikka, 
yhtenevät tietojärjestelmät 

 
2018- 
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Nykyinen palvelurakenne muokataan näiden mallien mukaisesti asteittain tavoitteen ollessa vuodessa 

2025. Muokkausprosessin aikajana täsmentyy myöhemmin ja riippuu ennen muuta henkilöstö-, tila- ja 

tietohallintoratkaisujen aikataulusta sekä lainsäädännön ja asetusten myötä tulevista mahdollisista 

muutoksista työnjaossa pohjoisen ERVA-alueen sairaaloiden kesken. 

 

2.2. Innovatiiviset palvelumallit 

 
Innovatiiviset palvelumallit perustuvat asiakkaan tarpeista lähtevään uudenlaiseen ajattelu- ja 

toimintatapaan, jossa vanhoista toimimattomista järjestelmistä luovutaan.  Muutos edellyttää paitsi 

palvelujen sisällöllistä remonttia myös asiakas- ja potilastyössä toimivien osaamisen kehittämistä ja laaja-

alaista yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Uudenlaisen ajattelu- ja toimintatavan luominen edellyttää vahvaa 

strategista visiota, hyvää kokonaisjohtamista ja lähiohjausta. Palvelukokonaisuudessa korostuu 

lähipalvelujen merkitys sekä sähköiset ja liikkuvat palvelut. Toimintoja,  jotka eivät ole paikkasidonnaisia ja 

niitä käytetään usein, pyritään tuottamaan lähipalveluna kunnissa. Ne toiminnot, jotka vaativat 

ympärivuorokautista lääkärinpalvelua tai laboratorion ja radiologian palveluita, on kokonaistaloudellisesti 

edullisempaa hoitaa alueellisesti. 

 

Akuuttiprosessin palvelut keskittyvät akuuttiklinikan ympärille, joten tuetaan akuuttiosastolla, joka toimii 

akuuttiprosessin työvälineenä diagnostiikassa ja hoidossa. Akuuttiprosessi nivotaan avovastaanottoihin 

siten, että vältetään potilaiden monenkertaista tutkimista ja nopeutetaan lopullisen hoidon saantia ja 

hoitopaikan valintaa. Tämän edellytyksenä on tietojärjestelmien kehittäminen ja yhtenäistäminen kaikilla 

toimialueilla.  

 

Avovastaanottopalveluissa tarkastellaan erikoispoliklinikoiden ja perusterveydenhuollon 

asiantuntijahoitajien ja lääkäreiden työnjakoa uudelleen. Osaajista muodostetaan alueellisia tiimejä, jotka 

vastaavat suurten ongelmakokonaisuuksien hoitamisesta. Tiimit keskittyvät valtimotautien, tuki- ja 

liikuntaelinsairauksien sekä ikäihmisten terveysongelmien diagnostiikkaan, hoitoon ja seurantaan. Tiimit 

toimivat verkostona siten, että kullakin tiimillä on sen toimintaa koordinoiva lääkäri-hoitajapari, joka 

huolehtii palvelun yhtenäistämisestä ja takaa osaamisen kehittämisen alueella. Tiimit konsultoivat muita 

osaajia ja tarkoituksena on saada paljon palveluita käyttävien hoitoa koordinoitua ja hillitä 

kustannuspaineita.  

 

Kiirevastaanottotoiminta on tarkoitettu yksittäisten terveysongelmien pikaista diagnostiikkaa ja hoitoa 

varten. Toimintaa pyörittää 2-3 sairaanhoitajan ja 1 lääkärin muodostama tiimi, jossa toimintamallina on 

lääkärin tiiviisti tukema hoitajan vastaanotto. Kiirevastaanottotoiminta resursoidaan alueellisesti ja lisäksi 

porrastetaan niin hyvin, että se estää akuuttihoidon tarpeettoman käytön. Kroonista sairautta sairastavat 

pyritään ohjaamaan palveluneuvonnan turvin pois kiirevastaanotoilta omille vastuuhoitajilleen kroonisten 

sairauksien vastaanotoille. 

 

 2.3. Asiakasosallisuus 

 

Asiakkaan palvelusta saama hyöty tulee olla palvelun tuottajan toimintaa ohjaava tekijä aiempaa 

enemmän. Avoimien yleisötilaisuuksien kautta osallistutetaan asiakkaat palveluiden suunnitteluun.  
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Tilaisuuksiin kutsutaan myös kolmannen sektorin edustajat.  Lisäksi järjestetään asiakasraati tilaisuuksia, 

joihin on kutsuttuna kokemusasiakkaita tuomaan kehittämiseen asiakkaan näkökulmaa.   

 

2.4. Digitaaliset palvelut 

 
Tietojärjestelmien suhteen on tulossa maakunnallisia ja valtakunnallisia ratkaisuja, joten Länsi-Pohjan 

sote:n puitteissa yhteensopivuusongelmia ei ole syytä edes pyrkiä ratkaisemaan tässä vaiheessa. 

Lausuntokierroksella oleva hallituksen esitys digitaalisista palveluista muokkaa tilannetta sote-uudistusta 

tukevaan suuntaan mm. yhtenäistämällä sosiaali- ja terveydenhuollon rekisterit, luomalla kansalaisen oman 

tietovarannon, luomalla yhtenäisen Reseptikeskuksen ylläpitämän valtakunnallisen lääkityslistan ja 

tuomalla terveydenhuollon tietojärjestelmien hankintojen yhteensovittamisen valtakunnalliseen 

valvontaan. Sähköiset palvelut tulevat jatkossa lisääntymään ja niiden avulla myös erikoispalveluja voidaan 

tuoda jopa kotiin. Sähköisten palvelujen käyttö kuitenkin edellyttää sujuvia tietoliikenneyhteyksiä ja 

kansalaisen oman tietovarannon luominen huomattavaa arkistointikapasiteettia Kansaneläkelaitoksen 

hallinnoimiin palveluihin. 

 

Kansalaisille suunnattuja sähköisiä palveluita on kehitetty jo Lapin alueella noin kymmenisen vuotta. Tämän 

kehitystyön myötä on Lapin alueella kuntalisille suunnattu sosiaali- ja terveyspalvelut koottuna yhteen 

alueelliseen palveluportaaliin, virtu.fi. Sivustolla on palvelut esitetty kuntakohtaisesti, joten palvelun 

käyttäjä löytää helposti oman kunnan tarjottavat palvelut.  Sähköinen ajanvaraus on käytössä kaikissa 

Länsi-Pohjan sote-alueella ja osittain tekstiviesti muistutus ajanvaruksesta. Omakanta.fi eli potilastiedon 

arkisto on valtakunnallinen sähköinen palvelu, joka sisältää vastaanottokäyntien aikana syntyvät 

hoitotiedot. Asiakas pystyy tarkistamaan omia tietojaan liittyen vastaanotto käynteihin tai 

laboratoriotutkimuksiin sekä hän pystyy tarkastelemaan lääkehoitoon liittyviä asioita ja välittämään omaa 

terveyskeskukseen uudistamispyynnön resepteistään. Tekniikan korkeakouluja ja ammatillisia oppilaitoksia 

voidaan hyödyntää digitaalisten palveluiden suunnittelu- ja kehittämistyössä   sosiaali- ja terveyspalveluissa 

mm. erilaisten omahoito sivustojen suunnittelussa toimijoiden nettisivuille. Keskeisiä digitaalisia palveluita 

ovat mm. omahoitoalustat ja sähköiset hoidontarpeen arviointimenetelmät. 

 

2.5. Toimialueen palvelualueet 
 

Terveyden- ja sairaanhoidon toimialue jakaantuu oheisen kaavion mukaisesti neljään palvelualueeseen, 

jotka ovat akuuttihoito, avovastaanotot, sairaanhoito sekä sairaanhoidon tukipalvelut. Sairaanhoidon 

tukipalvelut tukevat kolmea muuta vastuualuetta ja lisäksi antavat tukea myös muille kolmelle muulle 

toimialueelle eli perhe- ja sosiaalipalveluiden, vanhuspalveluiden sekä kuntoutuksen toimialueelle. 
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Kuvio 3. Terveyden- ja sairaanhoidon palvelut 

 

2.6. Toimialueen palveluyksiköt 

 

2.6.1. Akuuttihoidon palvelualue 

 

Akuuttihoidon palvelualue pitää sisällään akuuttiklinikan, akuuttiosaston sekä tehovalvonnan ja 

leikkaussalit, jotka muodostavat oheisen kaavion mukaisesti kaksi palveluyksikköä. Akuuttihoidon 

palvelualue toimii 24/7 periaatteella ja sen toiminnan keksipisteenä on Länsi-Pohjan sairaala Kemissä. 

Ensihoidon siirtymistä maakunnan hoitoon on kaavailtu valtakunnallisena ratkaisuna vuodesta 2019 alkaen. 

Terveydenhuoltolain muutokset ja tulevat ensihoitoasetuksen muutokset selkeyttänevät ensihoidon roolia 

siten, että ensihoitopalvelu tuottaa vain kiireellistä ensihoitopalvelua, mutta samalla ensihoitopalvelun 

rooli määritellä potilaan hoidontarvetta muutenkin kuin ensihoidollisesti laajenee. Laki muutoksien myötä 

yhden ensi- tai sairaanhoitaja miehittämä yksikkö mahdollistuu. Kyseisen yksikön tehtävä on vastata 

lisääntyneiden päivystyksellisten, mutta ei ensihoidollisesti kiireisten potilaiden hoidontarpeeseen. Yksikkö 

toimisi näin ollen ensihoidon, päivystyksen ja kotisairaanhoidon yhteisessä tehtäväkentässä, jolloin se 

puskuroisi ikäihmisten laitoshoidon purkamisen kautta syntyvää painetta päivystyspalveluita kohtaan. 

 

Akuuttihoitoa joudutaan antamaan myös kiirevastaanottojen yhteydessä peruskuntiin sijoitetuissa sote-

keskuksissa, koska potilaita ohjautuu luontaisesti myös näihin pisteisiin niiden aukioloaikana. 

Akuuttiklinikan ja kiirevastaanottojen toiminta nivotaan saumattomaksi palvelukokonaisuudeksi, jonka 

tarkoituksena on välttää potilaan tarpeetonta ohjautumista akuuttiklinikkaan päivystysaikaan ja toisaalta 

taata kiirevastaanotolle ohjautuneiden akuuttipotilaiden ohjautuminen akuuttihoitoon. 
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Nykyistä keskussairaalan akuuttiklinikan tulosyksikköä on tarkoitus vahvistaa erikoisalattomalla 

akuuttiosastolla. Akuuttiosaston tarkoituksena on toimia akuuttihoidosta vastaavien lääkärien käytännön 

työvälineenä tilanteissa, joissa diagnoosin varmistaminen tai poissulkeminen vaatii maksimissaan 1-2 

vuorokauden kestoista tarkkailua. Nämä potilaat kuuluvat useimmiten sisätautien ja neurologian 

erikoisaloille, mutta mukana on myös potilaita, joissa tarvitaan kirurgista erotusdiagnostiikkaa. Osasto 

vastaa myös mm. intoksikaatioiden, alkoholin liikakäyttöön ja sekavuuteen liittyvien oirekuvien 

diagnostiikasta ja alkuhoidosta.   

 

Tehovalvonnan ja leikkaussalien toiminta pysyy pitkälti ennallaan, mutta toiminnan integraatiota 

akuuttiklinikan suuntaan korostetaan ja työnjaosta sekä asianmukaisesta hoidonporrastuksesta 

akuuttiosaston kanssa sovitaan. Leikkaussalien elektiivinen toiminta organisoidaan saumattomaksi 

kokonaisuudeksi akuuttiprosessin toimintojen kanssa. 

 

2.6.2. Avovastaanottojen palvelualue 

 

Avovastaanottojen palvelualue pitää sisällään kiire- ja ajanvarausvastaanotot, erityispoliklinikat ja 

toimenpideyksiköt, suun terveydenhuollon sekä työterveyshuollon, jotka kukin muodostavat oman 

palveluyksikkönsä. Kiire- ja ajanvarausvastaanotot puolestaan ryhmitellään toimintatapansa perusteella 

kiirevastaanotoiksi, kroonisten sairauksien vastaanotoiksi sekä muiksi ajanvarausvastaanotoiksi. 

 

Kiirevastaanottoja järjestetään lähipalveluna kaikissa peruskuntien nykyisten terveyskeskusten 

toimipisteissä.  Kiirevastaanotto voidaan järjestää joko erillisenä sairausvastaanottona tai integroituna 

muuhun ajanvarausvastaanottoon erityisesti harvaan asutuissa kunnissa, joissa käytäntö on katsottu 

väestötuntemuksen kannalta joustavimmaksi.  Näin mahdollistetaan myös väestövastuuperiaatteella 

toimiva perustason toiminta niissä kunnissa, missä se on katsottu hyväksi toimintamalliksi. 

Kiirevastaanottotoiminnan tarkoituksena on taata asiakkaan pääsy terveydenhuollon ammattilaisen 

tekemään hoidon tarpeen arviointiin ja edelleen hoitoon, jolloin vältytään varsinaisten päivystyspalveluiden 

tarpeettomalta kuormittumiselta silloin kun potilaan terveysongelma ei ole päivystyksellinen.  

 

Ajanvarausvastaanotoista erotetaan toimintamalliltaan omaksi kokonaisuudekseen kroonisten sairauksien 

vastaanottotoiminta, joka keskittyy suurimpien kansanterveydellisten ongelmien eli valtimotautien, tuki- ja 

liikuntaelinsairauksien sekä ikäihmisten terveysongelmien ja erityisesti muistisairauksien diagnostiikkaan, 

hoitoon ja seurantaan. Palvelumallille on ominaista joustava ilman lähetettä toimiva 

konsultointimahdollisuus, jossa kokonaisvastuun potilaan hoidosta kantavat perustason lääkäri-hoitaja-

työparit, jotka konsultoivat erikoishoitajia ja lääkäreitä. Muut avovastaanotot hoitavat muita ei-kiireellisiä 

perustason terveysongelmia, joista potilaita ohjautuu kroonisten sairauksien vastaanotoille tai 

erikoispoliklinikoiden konsultaatioon tarpeen mukaan. Oheinen kuvio 4. selventää kiire- ja 

ajanvarausvastaanottojen palveluyksikön toimintamallia. 
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Kuvio 4. Kiire-ja ajanvarausvastaanotot. 

 

Erityispoliklinikat ja polikliiniset toimenpideyksiköt vastaavat konsultaatiotoiminnasta, erikoisosaamista 

vaativien sairauksien hoidosta ja seurannasta sekä elektiivisten polikliinisten toimenpiteiden 

suorittamisesta. Niiden toiminta on keskitetty Länsi-Pohjan sairaalan tiloihin, mutta niiden toiminta 

integroidaan kiire- ja ajanvarausvastaanottoihin käyttäen hyväksi erilaisia konsultaatio- ja 

palautemenetelmiä. Tarkoituksena on välttää monisairaiden potilaiden päällekkäisiä vastaanottokäyntejä ja 

toisaalta taata erikoisosaamisen saaminen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa sitä tarvitseville potilaille. 

Erikoisosaamista vaativat poliklinikat toimivat kaikilla Länsi-Pohjan SoTe:ssa edustettuina olevilla 

erikoisaloilla nykyisen keskussairaalan tiloissa sekä hajautettuna, jos se katsotaan toiminnan järjestämisen 

ja kustannustehokkuuden kannalta järkeväksi. Polikliinisiä toimenpideyksiköitä ovat tähystysyksikkö, 

silmätautien ja korvatautien poliklinikat, dialyysiyksikkö sekä infuusio- ja syöpäpoliklinikka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 5. Erikoispoliklinikat ja toimenpideyksiköt. 

Kiire- ja ajanvarausvastaanotot 

Kiirevastaanotot 

Hoidontarpeen 
arviointi 

 
Neuvonta ja ohjaus 

Hoito 

Pitkäaikaissairauksien 

vastaanotot 

Tiimi1: valtimotaudit 

Tiimi 2: tuki- ja   
              liikuntaelinsairaudet 
 
Tiimi 3: ikäihmisten terveys 

Muut 

avovastaanotot 

Lääkärivastaanotot 

Hoitajavastaanotot 

Erikoispoliklinikat ja toimenpideyksiköt 

Korvapkl 

Dialyysiyksikkö 

Infuusio/syöpäpkl 

Tähystysyksikkö 

Silmäpkl 
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Suun terveydenhuollon toiminnot järjestetään kunnissa lähipalveluna ja sen lisäksi Länsi-Pohjan sairaalan 

tiloissa toimii suun terveydenhuollon erikoispoliklinikka. Tämän erikoispoliklinikan toiminta integroidaan 

perustason toimintaa tukevaksi. Akuuttiprosessissa tulee turvata konsultaatiomahdollisuus molempiin 

lääkärin ja hammaslääkärin välillä.  Virka-aikana se toteutuu entiseen tapaan ja virka-ajan 

ulkopuolisen hammaslääkäripäivystyksen järjestäjäksi on määritetty Lapin keskussairaala, joten yhdyspinta 

sinne on sovittava. Vastaanottoprosessissa paljon palveluja käyttäviin tulee laskea myös suun 

terveydenhuoltopalveluja käyttävät, ja suun terveydenhuollon toimijoille saatava tieto potilaan muiden 

palvelujen käytöstä. Vanhuspalveluiden toimialue on jatkossa lisääntyvä yhdyspinta, koska hampaallisten 

ikäihmisten määrä kasvaa koko ajan. Sen lisäksi pitää turvata sujuva konsultaatiomahdollisuus myös 

kuntoutuksen toimialueelle esimerkiksi fysio- ja puheterapiaan. Tukipalveluista suun terveydenhuolto 

käyttää eniten välinehuollon ja lääkintätekniikan palveluja, minkä vuoksi on turvattava molemminpuolinen 

asiantuntijuus niitä palveluja ja hankintoja järjestettäessä. 

 

Työterveyshuollon toiminnot järjestetään seudullisesti useammassa toimipisteessä. Painopiste on jatkossa 

ennaltaehkäisevissä työterveyspalveluissa ja työhön liittyvien sairauksien hoidossa. Työterveyshuollon 

järjestämisestä on tehty erillinen raportti järjestämissuunnitelman liitteeksi. 

 

2.6.3. Sairaanhoidon palvelualue 

 

Sairaanhoidon palvelulinjaan kuuluvat somaattiset vuodenosastot. Terveyskeskusten vuodeosastojen 

tiloihin tullaan sijoittamaan ns. kotiuttamisosastoja, jotka ovat osa vanhuspalveluiden toimialuetta. 

Yhteistyö somaattisten vuodeosastojen ja ikäihmisten palveluiden välillä on luotava saumattomaksi, jotta 

estetään somaattisten osastojen tukkeutuminen ja varmistetaan sairaanhoidon palvelulinjan toimivuus. 

Somaattiset vuodeosastot ryhmitellään sairausryhmän mukaisesti. Tämä muutosprosessi suunnitellaan 

huolellisesti huomioiden lainsäädännössä ja toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset ja sopeutetaan 

sairaansijojen määrä näiden mukaisesti. Toiminnan muutos suunnitellaan huolellisesti huomioiden 

henkilökunnan koulutustarpeet sekä porrastetaan välttäen äkillisiä muutoksia, jotka tukkeuttavat 

vuodeosastotoiminnan.  

 

2.6.4. Sairaanhoidon tukipalveluiden palvelualue 

 

Sairaanhoidon tukipalveluiden palvelualue ryhmitellään neljään palveluyksikköön. Näistä ensimmäinen 

yksikkö käsittää laboratoriotoiminnan, patologian ja infektioiden torjunnan, toinen yksikkö radiologian, 

isotooppilääketieteen, kliinisen fysiologian ja  neurofysiologian, kolmas yksikkö lääkehuollon ja neljäs 

yksikkö lääkintätekniikan ja välinehuollon. 

 

Laboratoriotoiminnan järjestää Länsi-Pohjan Sote:ssa Nordlab, jonka kanssa neuvotellaan toimintojen 

järjestämisestä siten, että pystytään takaamaan 24/7 akuuttihoidon toiminta ja lisäksi ylläpitämään riittävä 

valmius avovastaanotto- ja vuodeosastotoiminnalle muuttuvassa toimintaympäristössä. Patologian palvelut 

järjestetään koko alueella yhdenmukaisesti. Infektioiden torjunta on tälläkin hetkellä hoidettu alueellisesti. 

Toiminnassa korostuu ennaltaehkäisevä toimintakulttuuri sekä toiminnan jalkauttaminen koulutuksen ja 

tiiviin yhteistyön kautta. 
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Radiologian, isotooppilääketieteen, kliinisen fysiologia ja neurofysiologian palvelut ovat suurelta osin 

keskitettyjä, mutta tarvittavat radiologian ja kliinisen fysiologian tukipalvelut järjestetään 

avovastaanottotoiminnan ja vuodeosastotoiminnan tukemiseksi Sote-keskuksissa. Palveluiden ostot 

tehdään keskitetysti huolehtien tasa-arvon toteutumisesta.  

 

Sairaala-apteekki vastaa Länsi-Pohjan Soten lääkehuollosta, tukee yksiköitä lääkeasioissa, vastaa lääkkeiden 

velvoitevarastoinnista sekä seuraa erityisvarastointia ja kirjanpitoa vaativien lääkkeiden säilytyksestä ja 

kulutuksesta. Sairaala-apteekki vastaa lääkelogistiikasta, johon kuuluu lääkkeiden toimitus 

toimintayksiköihin, lääkkeiden varastointi, hankinta ja valvonta. Sairaala-apteekissa valmistetaan myös 

lääkkeitä ja saatetaan ne käyttökuntoon. Apteekki osallistuu yhteistoiminta-alueella lääkehankintojen 

kilpailutukseen hankintakausittain. Toiminta laajennetaan käsittämään koko Länsi-Pohjan Sote:n toimialue.  

Lääkintätekniikka toimii jatkossa seudullisesti vastaten laitteiden huollosta, korjauksista ja toimii tukena 

laitehankintojen suunnittelussa.  Yksikkö huolehtii myös seudullisen laiterekisterin ylläpitämisestä. 

Tavoitteena on laitekannan yhtenäistäminen sekä kustannusten hallinta.  Välinehuolto on hoitovälineiden 

puhdistamiseen, desinfektioon, sterilointiin sekä niihin liittyvien palveluiden tuottamiseen erikoistunut 

yksikkö, joka jatkossa hoidetaan seudullisesti. Sairaalan välinehuollon toimitiloja, välineistöä ja henkilöstöä 

vahvistetaan ja kunnissa olevat erillisen välinehuoltoyksiöt yhdistetään siihen. Tavoitteena on parantaa 

laatua ja hallita kustannuksia. Keskittäminen edellyttää toimivaa logistiikkaa, joka kytketään muuhun 

logistiikkaan strategisten tukipalveluiden toimesta.  

 

Sairauden hoitoon kuuluvien ja lähtökohtaisesti lääketieteellisin perustein todetun yli kolme kuukautta 

kestäneen sairauden hoitoon tarvittavien hoitovälineiden jakelupisteitä katsottiin tarvittavan seudullisesti 

2-3. Seudulliset toimipisteet vapauttaisivat hoitohenkilöstöä heidän omiin tehtäviin sekä tämä parantaa 

kustannusten hallintaa.  Keskittäminen edellyttää toimivaa logistiikkaa, joka kytketään muuhun 

logistiikkaan strategisten tukipalveluiden toimesta. 

 

 

2.7. Toimialueen henkilöstömitoitus vastuualueittain ja –yksiköittäin 

 

Länsi-Pohjan sote –alueen terveyden- ja sairaanhoitopalvelun toimialueen kokonaishenkilöstö määrä on 

n.740. Valtakunnallisissa ratkaisuissa on suunniteltu ensihoidon henkilöstön siirtymistä maakunnan 

liikelaitokseen, mikä vähentäisi toimialueen henkilöstöä n. 70:llä. Terveyden- ja sairaanhoidon palveluilla on 

merkittäviä yhdyspintoja muiden toimialueiden kanssa, joten tarkempi henkilöstömäärä täsmentyy 

jatkotyön kanssa. Terveyden- ja sairaanhoidon toimialueen henkilöstömitoituksen kannalta merkittävin asia 

on vanhuspalveluiden puolelle sijoittuvat kotiuttamisosastot. Muutosvaiheessa varsinkin Kemin ja 

alkuvaiheessa myös Tornion nykyiset perusterveydenhuollon osastot toimivat myös akuuttiosastoina, mikä 

on huomioitava henkilömitoituksessa. Nämä akuuttipaikat poistuvat asteittain akuutin 

vuodeosastotoiminnan siirtyessä pääosin Länsi-Pohjan sairaalan hoidettavaksi. Sama pätee Ylitornion 

kotiuttamisosastoon, jonka toimenkuvaan kuuluu jatkossakin jossain määrin myös akuuttihoito, koska 

toimivaa kotisairaalaa ei pitkien etäisyyksien takia voida harvaan asutuilla alueilla toteuttaa. 

Vuodeosastoilta vapautuva henkilökunta siirtyy kotia annettaviin palveluihin, jotta kotia annettavaa 

palvelua voidaan lisätä.  Muut henkilöstömitoitusta koskevat yhdyspinnat koskevat lähinnä lastentautien, 

lastenkirurgian, lastenneurologian, naistentautien, psykiatrian erikoisalojen lääkäreiden työskentelyä 
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terveyden- ja sairaanhoidon toimialueella sekä vanhuspalveluiden lääkäritoiminnan resursointia terveyden- 

ja sairaanhoidon toimialueen kautta. 

Teho-osaston ja leikkaussalien henkilöstöratkaisut ovat pitkälti riippuvaisia sote-uudistukseen kytkeytyvien 

päivystys- ja keskittämisratkaisujen laajuudesta ja aikataulusta. 

 

 

2.8. Osaamistarpeet palveluittain 

 

Akuuttihoidon kehittämiseen on panostettu alueella viime vuosina hyvin. Akuuttilääketieteeseen 

erikoisalana on panostettava jatkossakin ja akuuttiosaston luominen edellyttää henkilökunnan 

kouluttamista uudenlaiseen työskentelytapaan ja lääkärityövoiman lisäresursoimista. Terveyden- ja 

sairaanhoidon toimialueen ja vanhuspalveluiden toimialueen on yhdessä mietittävä, miten 

vanhuspalveluiden kokenut ja osaava yleislääkärituki järjestetään siten, että vältetään akuuttihoidon 

kuormittuminen puhelinkonsultaatioilta ja toisaalta ikäihmisten ajautuminen tarpeettomasti 

akuuttiklinikkaan, kun palvelu olisi muutoin järjestettävissä avopalveluna. Vanhuspaleluiden, akuuttihoidon 

ja sairaanhoitopalveluiden on lisäksi resursoitava ja koulutettava kotisairaanhoidon yhteyteen tuleva 

kotisairaalatoiminta 24/7 periaatteen mukaisesti siten, että se pystyy vastaamaan ikäihmisten lisäksi myös 

nuorempien asiakkaiden hoidosta silloin, kun sairaalahoito voidaan korvata kotiin vietävällä palvelulla. 

Kotisairaalan lääkärituki järjestellään osana vanhuspalveluiden lääkäritoiminnan järjestelyä.  

 

Avovastaanottotoiminnassa suurin koulutuksellinen haaste on luoda kroonisten sairauksien hoitoon 

alueelliset osaajaverkostot, joissa vastuu potilaiden hoitoprosessin ohjaamisesta ja hoitosuunnitelman 

tekemisestä on yleislääkärin ja asiantuntijahoitajan muodostamalla työparilla, jota tukevat erityistason 

asiantuntijahoitajat, erikoislääkärit, terapeutit ja muut erityistyöntekijät. Tämä toiminta vaatii huomattavaa 

koulutuksellista panostusta sekä perustasolla että erityistasolla ja halua luoda uusi toimintamalli. 

Asiantuntijaverkostojen luominen vähentää lähetteiden käsittelyyn ja ajanvaraustoimintoihin kuluvaa 

työpanosta ja vapauttaa hoitajien työtä asiantuntijatyöhön. Alueella tehdyn selvityksen mukaan 

asiantuntijahoitajien määrää ja ennen kaikkea osaamistasoa on nostettava huomattavasti, jotta toiminnalle 

asetetut vaatimukset täyttyvät. Lisäksi lyhyt/pikapoliklinikkatoiminnan hoitohenkilökunnan osaamista 

hoidon tarpeen arvioinnissa tulee vahvistaa koulutuksellisesti. 

 

Akuuttihoidon keskittyminen Länsi-Pohjan sairaalaan luo painetta muuttaa vuodeosastojen 

osaamisprofiilia. Toimintojen mahdollinen keskittäminen sote-uudistuksen yhteydessä Lapin maakunnassa 

ja pohjoisella yhteistoiminta-alueella vaikuttanee samaan suuntaan. Sairaalassa on vuodeosastojen 

vähenemisen myötä siirrytty erikoisalattomien vuodeosastojen suuntaan erityisesti medisiinisillä osastoilla, 

mutta uudelleenjärjestelyä mietitään jatkossa myös operatiivisten osastojen ja naistentautien sekä 

lastenosaston suhteen. Prosessi on mietittävä tarkkaan ja tehtävä vähittäin kytkien ennen kaikkea 

henkilökunnan osaamisen monipuolistamiseen. Erikoisalattomat osastot muodostuvat hoitoprosesseista 

elin- tai sairausryhmän ympärille, mutta niihin pyrkiminen edellyttää laaja-alaista työskentelyprosessien 

muokkaamista, joka ulottuu myös avovastaanottotoimintaan. 

 

Sairaanhoidon tukipalveluissa suurimmat haasteet osaajien suhteen ovat kuvantamisessa. Radiologian 

lääkärien ja hoitajien rekrytointia pyritään jatkossa tehostamaan, mutta silti osa palveluista joudutaan 

ostamaan kilpailutuksen perusteella, joka tehdään jatkossa koordinoidusti. Sairaala-apteekki vastaa 
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jatkossa koko alueen lääkehuollosta ja turvaa alan osaamisen myös sote-keskuksissa. Osastofarmasian 

kehittämiseen panostetaan aiempien hyvien kokemusten perusteella. 

 Välinehuollon ja lääkintälaitehuollon keskittäminen vaatii henkilöstön lisäresursointia ja koulutusta 

sairaalaan, mutta vapauttaa näitä toimintoja usein sivutyönään tehneiden ihmisten työpanosta 

varsinaiseen asiantuntijatyöhön. Lisäksi näiden palveluiden keskittämisellä saavutetaan osaamisen ja 

laadun varmistaminen sekä kustannussäästöjä. 

 

 

2.9. Toimialueen tilatarpeet 

 

Terveyden- ja sairaanhoidon toimialueen tilojen suhteen akuuttihoidon palvelualue sijoittuu pääosin Länsi-

Pohjan sairaalan tiloihin, joskin akuuttiprosessi voi alkaa myös avovastaanotoilta, jotka sijaitsevat pääosin 

lähipalveluina kuntien sote-keskuksissa. Sairaalan akuuttihoidon tilat sekä akuuttiklinikan, teho-osaston 

että leikkaussalien suhteen ovat hyväkuntoisia ja investointeja joudutaan tekemään lähinnä akuuttiosaston 

suhteen. 

Toiminnan alkuvaiheessa akuuttiosastoa ei ole, mutta se muotoutuu jatkossa nykyisen sydän- ja keuhko-

osaston tiloihin sairaalan toiseen kerrokseen teho-osaston, laboratorion ja radiologian yksikön välittömään 

läheisyyteen. Siirtymävaihe edellyttää sairaalassa osaston 5B remontointia ja mahdollisesti väistötilana 

toimivan osaston 4A uudelleen avaamista ja erikoisalojen uudelleen järjestelyä, jotta ko. osasto saadaan 

tyhjennettyä akuuttihoidon käyttöön. Vaativan laitoskuntoutuksen keskittäminen Saarenvireen tiloihin 

toisaalta vähentää potilaspainetta sekä kirurgian että neurologian erikoisaloilla, mikä tasapainottaa 

akuuttihoidon keksittämisen aiheuttamaa paikkatarvetta. Toimintojen mahdollinen keskittäminen sote-

uudistuksen yhteydessä Lapin maakunnassa ja pohjoisella yhteistoiminta-alueella voi johtaa synnytysten 

loppumiseen ja kirurgisen toiminnan vähenemiseen, mikä on huomioitava myös tilaratkaisuissa. 

Kaikissa sote-keskuksissa Kemiä lukuun avovastaanottojen tilat ovat joko hyvässä tai vähintäänkin 

kohtalaisessa kunnossa. Nämä kaikki jatkavat lähipalveluiden tuottamista em. suunnitelmien mukaisesti. 

Sairaalan tiloista neurologian ja keuhosairauksien poliklinikat on remontoitava lähivuosina ja samalla 

mietitään sairaalan tilojen käyttö kokonaisuudessaan. Psykiatrian avohoitotoiminnot vaativat ainakin 

Kemissä uudisinvestoinnin toteuttamista ja tämä on kytkettävä yhteen terveyden- ja sairaanhoidon 

toimialueen avovastaanottotoiminnan tilaratkaisujen kanssa. 

Sairaanhoidon tukipalveluiden suhteen merkittävimmät tilamuutokset koskevat välinehuollon, 

lääkintätekniikan ja hoitotarvikejakelun tilajärjestelyitä, kun toimintaa alueella uudelleen organisoidaan. 

Muissa tukipalvelutoiminnoissa suunnittelua jatketaan olemassa olevien tilojen pohjalta. 

 

5. Toimialueen seurantamittarit 
 

Toimialueen seurantamittarit löytyvät strategiataulusta kohdasta 2.1. 

 

 


