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Pohjanmaan SOTE-työryhmien loppuraportti, lyhennetty  
 

Johdanto 
 
Työryhmien loppuraportit 
 

Työryhmäkohtaiset teemat 
 

1. Työryhmän palvelukokonaisuus, työryhmän kokoontumiset (pvm:t) ja työskentelyyn 
osallistuneet 

2. Nykytilan kuvaus sekä arvio palvelutarpeesta tulevassa maakunnassa 
3. Nykytilan ja esitetyn arvion pohjalta nousseet hyvät toimintatavat, jotka olisi hyvä ottaa 

maakunnan yhteisiksi käytännöiksi.  
- sisältää myös lyhyen kuvauksen nykytilan ongelmista ja kehittämistarpeista 

4. Kuvaus palvelutasoista, palvelurakenteesta ja palveluverkosta tulevassa maakunnassa  
5. Talouden näkökulma palvelutasoihin, -rakenteisiin ja –verkkoon 
6. Palveluiden kokonaisuuden muodostaminen 

- kotiin vietävät palvelut, digitaaliset palvelut tai liikkuvat palvelut 
- kuntakeskuksessa annettavat palvelut 
- laajemmalla toiminta-alueella toteutettavat palvelut 
- maakunnalliset palvelut 
- yhteistyöalueella (= ERVA) toteutettavat palvelut 

7. Monituottajamallin (kolmas sektori ja yksityiset) sekä valinnanvapauden näkymä  
suunnitelmaan 

8. Asiakkuuksien hallinta ja ohjaus 
9. Rajapinnat ja yhteispinnat työryhmien välillä sekä suhteessa peruskuntiin (esim. hyte) 
10. Ehdotuksia muutoksen läpiviennin vaiheista ja kriittisistä kohdista 
11. Muuta, jota työryhmä haluaa nostaa esiin 

 

         Työryhmät 
 
1 Lapset ja perheet 
2 Nuoret aikuiset ja työikäiset 
3 Ikäihmiset 
4 Välittömän avun tarve 
5 Avohoito ja vastaanotto 
6 Sairaala ja vuodeosastohoito 
7 Mielenterveys ja päihdepalvelut 
8 Vammaispalvelut 
9 Koulutus ja tutkimus sekä kehittäminen 
10 Toimintakyky ja kuntoutus 
11 Tukipalvelut (lääketieteelliset) 

 

 
Muutosjohtajien yhteenveto ja ehdotukset jatkotyöksi 
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Johdanto 
 
Tämä raportti on kooste pääministeri Juha Sipilän I. hallituksen jatkaman maakuntauudistuksen ja sosiaali- 
sekä terveydenhuollon rakenneuudistuksen esivalmisteluvaiheen työstä Pohjanmaan maakunnan alueella. 
Raportti käsittelee ainoastaan sosiaali- ja terveydenhuollon osiota, maakuntauudistuksen valmistelusta on 
laadittu erillinen raportti. 
 
Pohjanmaan sote-uudistuksen poliittista johtamista varten nimettiin poliittinen ohjausryhmä, jossa on 
edustettuna kustakin maakunnan kunnasta yksi poliitikko lukuun ottamatta Vaasan kaupunkia, jolla on 
kokonsa vuoksi kolme edustajaa. Ohjausryhmässä ovat olleet mukana myös alueen kuntien kaupungin- ja 
kunnanjohtajat. Kunnanjohtajat ovat muodostaneet ohjausryhmän kokousasioiden valmisteluelimen. 
Ohjausryhmään on kutsuttu mukaan henkilöstön edustus siten että kaikki pääsopijajärjestöt ovat 
edustettuna. 
 
Sote-uudistuksen esivalmisteluvaiheen työtä vetämään ja organisoimaan palkattiin muutosjohtajiksi 
Pohjanmaan liittoon Vaasan sairaanhoitopiirin johtaja Göran Honga (60 % työpanos) ja Vaasan kaupungin 
sosiaali- ja terveystoimen toimialajohtaja Jukka Kentala (40 % työpanos) 5.9.2016 alkaen. 
 
Maan hallituksen linjausten mukaan esivalmisteluvaiheen tehtäviin kuuluivat: 
 

- maakunnan tavoitetilan kuvaus (visio) 
- maakunnan tehtäviä toteuttavien palvelutoiminnan toiminnalliset tavoitteet 
- pääasialliset keinot ja toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi (sis. alueen tutkimus-, innovaatio- 

ja    kehittämistoiminta) 
- muutoksen keskeiset vaiheet ja vaiheiden lopputulokset/tuotokset 
- muutoksen toteutusvaiheiden aikataulut 
- suunniteltujen toimenpiteiden toteuttamisen tarvitsemat resurssit (kyvykkyydet) ja niiden määrät 
- muutoksen toteutukseen liittyvä viestintä ja vuorovaikutus 
- huomioiden maakunnassa ja kunnissa käynnissä olevien kärkihankkeiden muutosohjelmien 

tavoitteet ja sisällöt 
 
Muutosjohtajat nimesivät 11 työryhmää valmistelemaan kartoituksia ja laatimaan alustavia ehdotuksia 
uusien sote-organisaatioiden ratkaisumalleiksi. Koko uudistuspaketin yhteisiksi koetut asiat jätettiin 
maakuntauudistuksen teemaryhmien ratkaistavaksi. Näitä olivat muun muassa henkilöstöasiat, tukifunktiot 
(lukuun ottamatta lääketieteellisiä tukipalveluja) ja tiedotus. 
 
Muutosjohtajien nimeämät työryhmät olivat aihealueittain: 
 

1. Lapset ja perheet 
2. Nuoret aikuiset ja työikäiset 
3. ikäihmiset 
4. Välittömän avun tarve 
5. Avohoito ja vastaanotto 
6. Sairaala- ja vuodeosastohoito 
7. Mielenterveys- ja päihdepalvelut 
8. Vammaispalvelut 
9. Koulutus ja tutkimus sekä kehittäminen 
10. Toimintakyky ja kuntoutus 
11. Tukipalvelut 
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Työryhmien raportit eivät ole lopullisia ehdotuksia uudeksi hallinto- ja tuotantorakenteeksi vaan analyysi 
nykytilasta ja luettelo ratkaistavista/ parannettavista asioista uudessa rakenteessa sekä ajatuksia siitä, mitä 
tulee ottaa huomioon palvelurakenteessa. 
 
Työryhmien työtä on vaikeuttanut avoimena olevat hallituksen linjaukset ja ehdotukset muun muuassa 
valinnanvapauden ja markkinoiden avaamisen laajuudesta sekä erikoissairaanhoidon keskittämisen 
linjauksista. 
 
Eduskunnan hyväksyttyä maakuntalain ja sosiaali- sekä terveydenhuollon rakennelain sekä näihin liittyvän 
lakikokonaisuuden siirtyy maakunnallinen valmistelu väliaikaiselle valmisteluelimelle, jonka toimivalta 
loppuu kun uusi maakuntavaltuusto on valittu ja maakuntahallitus on nimetty. Tämä raportti ja työryhmien 
esitykset toimivat pohjana väliaikaiselle hallintoelimelle uuden hallinto- ja tuotantorakenteen luomisessa. 
Lopulliset poliittiset ratkaisut rakenteesta tehdään valitun maakuntavaltuuston toimesta vuoden 2018 
aikana jos eduskunta hyväksyy lakipaketin hallituksen esityksen mukaisesti. 
 
Tämä raportti koostuu johdannosta, työryhmien alkuperäisistä raporteista ja muutosjohtajien 
yhteenvedosta ehdotuksineen. 
 
Vaasassa  xx.05.2017 
 
Sosiaali- ja terveystoimen muutosjohtajat 
 
 
 
Göran Honga    Jukka Kentala 
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Työryhmä 1 Lapset ja perheet 
 
 
1. Työryhmän palvelukokonaisuus, työryhmän kokoontumiset ja työskentelyyn osallistuneet 

Työryhmän tehtävänä on käsitellä lasten ja perheiden palvelukokonaisuutta, joka kattaa sosiaali- ja 
terveyspalvelujen lisäksi varhaiskasvatuksessa ja opetuksessa (perusopetus ja 2. aste) annettavat lapsia ja 
perheitä tukevat palvelut sekä seurakuntien, järjestöjen ja yksityisten palvelun tuottajien tuottamat 
palvelut. Lasten ja perheiden palveluissa on laajasti rajapintoja muiden maakunnan palveluja selvittävien 
työryhmien toimintaan ja palveluihin. 

 
 

Taloudellisinta on tarttua/puuttua lapsen ja perheen ongelmiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja 
tarjota tukea ja palveluja ennen kuin on vakavia ongelmia.  Palvelujen järjestämiseksi on tehtävä selkeät 
prosessikuvaukset ja sovittaa eri palvelut yhteen palveluketjussa saumattomasti. Palvelutarpeen arvioinnin 
ja palveluista tehtävän viranomaispäätöksen sovittaminen palveluketjuun valinnanvapausluonnoksen osalta 
on muodostumassa ongelmalliseksi.  

 
Uusi palvelurakenne edellyttää muutoksia toimintakulttuurissa. Monissa palveluissa ollut syntynyt 
erikoistumisen rakenne, joka aiheuttaa asiakkaan näkökulmasta palvelujen pirstaloitumista.  Palvelujen 
muodostamaa kokonaisuutta ei hallita. Eri palvelussa tehdään erikseen palvelutarpeen arvioinnit ja laadittu 
myös erilliset palvelu- ja/tai hoitosuunnitelmat. Tieto asiakkaasta ei ole kulkenut riittävästi.  Tehdään paljon 
päällekkäistä työtä, joka nostaa kustannuksia ja sitoo resursseja tarpeettomasti. Sosiaalihuoltolain 
uudistuksessa edellytetty ”yhden oven” palvelukulttuuri ei toimi parhaalla mahdillisella tavalla. Uutta sote -
palvelurakennetta on hahmotettu tähän saakka hyvin pitkälle terveyspalvelujen näkökulmasta. 

 
 
 

2. Nykytilan kuvaus sekä arvio palvelutarpeesta tulevassa maakunnassa 

Lasten ja perheiden palvelujen järjestämisen ja tuottamisen taustalla on useita kansallisia suosituksia, 
toimintaa ohjaavia käsikirjoja ja lakeja.  

 
 

Lasten ja perheiden palvelujen järjestämistä ja tuottamista ohjaavia suunnitelmia ja käsikirjoja (linkit): 
Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma (LsL 12 §), (kuntakohtaiset  ja maakunnan suunnitelmat) 
Lastenneuvolan käsikirja (THL) 
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (Opetushallitus), valmisteilla uusi varhaiskasvatuslaki 
Esi-  ja perusopetuksen suunnitelmien perusteet (Opetushallitus) 
Oppilas- ja opiskelijahuollon opas (Opetushallitus) 
Lastensuojelun käsikirja (THL) 
Lastensuojelun laatusuositus THL (2014) 

 
Keskeisin ohjaava lainsäädäntö (linkit): 
Terveydenhuoltolaki 1326/2010 

Valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta 338/2011 
Varhaiskasvatuslaki 36/1973 (uusi laki valmisteilla) 
Perusopetuslaki 628/1998 
Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 1287/2013 

https://www.thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/johtamisen_tueksi/mika_ohjaa_toimintaa/lasten_ja_nuorten_hyvinvointisuunnitelma
https://www.thl.fi/fi/web/lastenneuvolakasikirja
http://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/opetussuunnitelmien_ja_tutkintojen_perusteet/varhaiskasvatus/perusteet
http://www.oph.fi/ops2016/perusteet
http://www.oph.fi/oppilashuollon_opas
https://www.thl.fi/fi/web/lastensuojelun-kasikirja
https://www.thl.fi/fi/web/lastensuojelun-kasikirja/tyoprosessi/lastensuojelun-laatusuositus
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20101326
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110338
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1973/19730036
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2013/20131287
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Nuorisolaki 1285/2016 
Sosiaalihuoltolaki 1301/2014 
Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista, 380/1987 
Laki kehitysvammaisten erityishuollosta 519/1977 
Lastensuojelulaki 417/2007 
Mielenterveyslaki 1116/1990 
Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 812/2000 
Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992 
 
 
Lainsäädäntö velvoittaa lasten ja perheiden palveluissa tehtävään sosiaali- ja terveydenhuollon 
yhteistyöhön (Terveydenhuoltolaki 32§ ja Sosiaalihuoltolaki 41 §) sekä velvoittaa terveyskeskukset ja 
sairaanhoitopiirit antamaan lastensuojelussa asiantuntija-apua ja tarvittaessa järjestämään lapsen tutkimus 
ja hoito sekä terapiapalveluja. Lasten hyväksikäytön tai pahoinpitelyn epäilyn selvittämisen palvelut on 
järjestettävä kiireellisenä. (Lastensuojelulaki 15§, terveydenhuollon erityiset velvollisuudet). Lisäksi lapsen 
ja nuorten mielenterveyspalveluissa hoidon tarpeen arviointi on aloitettava kolmen viikon kuluessa 
lähetteen saapumisesta toteuttavaan toimintayksikköön ja tarpeelliseksi katsottu hoito on järjestettävä 
kolmen kuukauden sisällä. (terveydenhuoltolaki 53§, hoitoon pääsy lasten ja nuorten 
mielenterveyspalveluissa) 

Lapsen ja perheiden edun ja hyvinvoinnin toteutumiseksi tarvitaan viranomaisten tekemää yhteistyötä 
merkittävässä määrin. Osittain tämä toteutuu hyvin, alueellisia ja kuntakohtaisia eroja on paljon.  Tämän 
hetkisistä palveluista on todettava, että ne eivät vastaa aina perheiden ja lasten tarpeisiin viipymättä. 
Palvelut ovat asiakkaan sekä sosiaali- ja terveydenhuollossa toimivien kannalta hyvin pirstaleiset. 
Viranomaisyhteistyö ei toimi tarpeeksi tehokkaasta. Asiakkaiden palveluverkosto on usein monitahoinen. 
Pahimmassa tapauksessa lapsen ja perheen tilanteen selvittely vie kauan aikaa, jää kesken ja pahenee. 
Suunnitelmia ja arviointeja tehdään monessa paikkaa. Tämä maksaa yhteiskunnalle paljon ylimääräisiä 
kustannuksia.  

Lastensuojelutoimenpiteiden maakunnallisen keskiarvojen ylitykset löytyvät Vaasasta, Pietarsaaresta, 
Pedersörestä, Vöyriltä, Maalahdesta ja Kristiinankaupungista. Avohuollon tukitoimenpiteiden ja 
sijaishuollon piirissä olevia lapsia ja nuoria on suhteellisesti eniten em. kunnissa. Avohuollon 
tukitoimenpiteiden piirissä olevien lasten ja nuorten määrä on noussut Pohjanmaan alueella vuoden 2009 
3.5 %:sta vuoden 2014 4,6 %:iin, eniten Pietarsaaressa ja Pedersöressä. Trendi on samanlainen 
valtakunnallisestikin keskiarvon olleessa nyt 7.5 %. Trendi huostaanottojen määrässä on ollut hiukan 
nouseva Maalahdessa ja Kristiinankaupungissa, kun taas Mustasaaren 0.2 %:a voi pitää matalana ja Vaasa 
tilanne näyttää vakiintuneen 0.5 % tuntumaan. Perheen ulkopuolelle sijoitettuja lapsia Pohjanmaalla oli 
vuonna 2014 kaikkiaan 227. Sijaishuollossa laitossijoituksia on n. 40 % ja perhehoidossa n. 33 % - Vaasassa 
ja Pedersöressä perhehoidon osuus on enemmänkin. Perhekotisijoituksia on tehty Kristiinankaupungissa. 
(SOTKAnet lastensuojelu-indikaattorit 2010–2014). Pohjanmaan sosiaalijohdon tietojen mukaan 
lastensuojelun tarve on noussut vuosien 2015 ja 2016 aikana aiempaan verrattuna. 
 
 
Nepsy-hoitoketju puuttuu monista kunnista ja käypähoitosuositus nepsy-aikuisten osalta puuttuu. 
Neuropsykiatrisista häiriöistä kärsivät henkilöt ovat tukijärjestelmän väliinputoajia. Adhd-oireiset henkilöt 
ja perheet eivät saa tarvitsemaansa tukea ja syrjäytyvät tukitoimien ja palvelujen puuttuessa. 
 
 
On tarve kehittää neuropsykiatristen häiriöiden ja tuen tarpeiden tunnistamista, resurssien kohdentamista 
ennaltaehkäiseviin ja ajoissa tarjottaviin palveluihin, yhteneväisiä, toimivia hoito-käytäntöjä ja 

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20161285
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20141301
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1987/19870380
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070417
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070417
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070417
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070417
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1990/19901116
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2000/20000812
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/19920785
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palveluketjuja, arviointia ja seurantaa, tietojärjestelmiä, sektorirajat ylittävää yhteis-työtä, työn- ja 
vastuunjaon sopimista, sekä ennaltaehkäiseviä matalan kynnyksen palveluita (neu-vontaa, tietoa, tukea, 
ohjausta).  

 
 

 
 
2.1. Äitiys- ja lastenneuvolat 

 
Äitiys- ja lastenneuvoloiden osalta lape –työryhmän yksimielinen näkemys on, että neuvolapalvelut 
kuuluvat maakunnan liikelaitoksen alaiseksi toiminnaksi. Neuvolatoiminta toteutuisi perheitä lähellä 
perhekeskuksissa. Ongelmana tulee olemaan riittävä lastenlääkäripalvelujen järjestäminen. Tämän vuoksi 
on varmistettava hyvä yhteistyö sosiaali- ja terveyskeskustoiminnan kanssa. Lastenlääkäreitä ja 
kouluterveydenhuollon lääkäreitä tarvittaisiin maakunnan alueella noin 15-20. Lisäksi on tarve mm. 
lastenpsykiatrien ja nuorisopsykiatrien konsultaatioista. Kehitysvammaisten erityispalvelujen osalta 
tarvitaan kehitysvammaisuuteen erikoistuneiden lääkärien palveluja. Erikoislääkäri pula on monelta suuri 
tai erittäin suuri. Neuvolatyöntukena tarvitaan myös lapsiperheiden kotipalvelua ja sosiaalihuoltolain 
mukaista perhetyötä.  
 

2.2 Varhaiskasvatus, esiopetus, perusopetus ja oppilashuolto  
 

Lapsiperheiden haasteet ovat kasvaneet huomattavasti viime vuosina. Tämä näkyy varhais-kasvatuksessa 
lasten tuen tarpeen lisääntymisenä. Lasten tuen tarve on haasteellisempaa ja monimuotoisempaa sekä 
vaatii entistä enemmän erityispedagogista ja terveyden-/sairaanhoidollista asiantuntijuutta. 
Perusterveydenhuollon psykologipalvelut koetaan tällä hetkellä riittämättömiksi. Riittävien 
psykologipalvelujen turvaaminen varhaiskasvatuksen tueksi mahdollistaa riittävän varhaisen puuttumisen 
ja tuen oikean kohdentamisen. 

 
Erikoissairaanhoitoa tarvitsevien lasten varhaiskasvatuksen toteuttamisen suunnittelu yhteistyössä 
varhaiskasvatuksen ja erikoissairaanhoidon henkilöstön kanssa on erittäin tärkeää. Lapsen tarvitsema tuki 
edellyttää henkilöstön erityispedagogisen tai sairaanhoidollisen osaamisen vahvis-tamista tai monialaista 
yhteistyötä sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijoiden kanssa.  
 

Sosiaalihuoltolain mukaiset lapsiperheiden palvelut 
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Esiopetukseen osallistuvat lapset. Yhteistyö huoltajien, varhaiskasvatuksen henkilökunnan ja 
erikoissairaanhoidon henkilöstön kesken on tärkeää erityistä tukea mietittäessä, järjestettäessä ja 
toteutettaessa. Perusterveydenhuollon ja keskussairaalan psykologien, kuntoutusohjaajien sekä 
lastenpsykiatrian henkilökunnan jalkautuminen varhaiskasvatuksen kentälle on hyvin tärkeää tuen 
toteutumisessa. Erityisen tuen piiriin kuuluvalle lapselle laaditaan monialaisessa yhteistyössä 
henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma HOJKS.  
 
 
Opiskeluhuolto sisältää koulutuksen järjestäjän hyväksymän opetussuunnitelman mukaisen 
opiskeluhuollon sekä opiskeluhuollon palvelut, joita ovat psykologi- ja kuraattoripalvelut sekä koulu- ja 
opiskeluterveydenhuollon palvelut. Opiskeluhuolto toteutetaan opetustoimen sekä sosiaali- ja 
terveystoimen monialaisena suunnitelmallisena yhteistyönä opiskelijoiden ja heidän huoltajiensa sekä 
tarvittaessa muiden yhteistyötahojen kanssa. Oppilaitoksen sijaintikunta vastaa opiskelu-huollon psykologi- 
ja kuraattoripalvelujen sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuoltopalvelujen järjestämisestä opiskelijoille.   
 
Perusopetus   

 
Kouluilla on oppilashuoltolain mukaiset säännöllisesti kokoontuvat oppilashuoltoryhmät, jotka ovat 
moniammatillisia. Keskeisiä sosiaali- ja terveysalan toimijoita kouluilla ovat kouluterveydenhoitajat ja 
kuraattorit. Koululääkärin ja koulupsykologin palvelut ovat lakisääteisiä, ja niiden on myös oltavat helposti 
saavutettavissa siellä, missä lapsetkin ovat. Tarpeen vaatiessa oppilashuoltoasioissa tehdään tiiviisti 
yhteistyötä esimerkiksi perhetyön ja lastensuojelun kanssa. 

2.3. Lapsiperheiden kotipalvelu ja perhetyö  

Lapsiperheiden kotipalvelu on sosiaalihuoltolain mukaista sosiaalipalvelua. Kotipalvelun rinnalla Kotipalvelu 
on tavoitteellista, suunnitelmallista ja määräaikaista yhdessä perheen ja yhteistyötahojen kanssa tehtävää 
vanhemmuuden ja arjessa selviytymisen tukemista. Keskeisenä tavoitteena on perheen omien 
voimavarojen vahvistaminen.  Perhetyötä voidaan tehdä ehkäisevänä tai niin sanottuna korjaavana työnä ja 
sitä tehdään yleisimmin sosiaalitoimen, neuvolan, päivähoidon  
tai koulun yhteydessä. 
 
2.4. Kasvatus- ja perheneuvola 

Kasvatus- ja perheneuvonnassa tehdään ja sosiaalityön, psykologian lääketieteen sekä tarpeen mukaan 
muiden asiantuntijoiden kanssa toteutettava arviointi, ohjaus, neuvonta ja järjestetään muu tuki. Erityistä 
huomiota kiinnitetään murrosikäisten lasten ja heidän vanhempiensa tuen tarpeeseen. Kasvatus- ja 
perheneuvontaa voidaan tarjota perheen tarpeen mukaan po. toimipisteen lisäksi perheen kotona tai 
muussa lapsen ja nuoren arkiympäristössä. Kasvatus- ja perheneuvonnassa annetaan asiantuntijatukea 
myös muille lasten ja perheiden kanssa työskenteleville.  

Pohjanmaan maakunnassa kasvatus- ja perheneuvonta ei vastaa tarpeita. Palvelut tulisi olla saatavilla 
sosiaali- ja terveyskeskusten yhteydessä, asiantuntijoiden määrää on kasvatettava maakunnan tarvetta 
vastaavaksi. 

2.5. Kirkon perheasiainneuvottelukeskus ja seurakunnat 
 

Perheneuvonnan tehtävänä on tukea sekä parisuhdetta että perhettä, jotta kaikki perheen jäsenet voisivat 
hyvin. Käsiteltävät ongelmat voivat liittyä vuorovaikutukseen, tunne-elämään, ristiriitojen hallintaan, tai 
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mihin tahansa elämän kriisitilanteeseen. Erotilanteissa perheneuvojat toimivat sovittelijoina ja 
edesauttavat toimivaa vanhemmuutta ja puolisoiden tunnepuolen eheytymistä eron jälkeen. Parien kanssa 
perheneuvoja tekee työtä yksin tai tarpeen vaatiessa työparin kanssa (esim. perheväkivallan kokeneiden 
kanssa).  
 
 
Seurakuntien perhe ja lapsityö 
 
Maakunnan alueella toimii 21 erikokoista seurakuntaa, joista 3 ovat suomenkielisiä. Evankelis-luterilaiseen 
kirkkoon kuuluvat maakunnan asukkaista n. 81,8 % (Tilastokeskuksen 2.2.2017 annettujen ennakkotietojen 
mukaan). Sen lisäksi seudulla toimii monet pienemmät kirkot ja uskontokunnat. Seurakuntien lakisääteiset 
diakonia-työntekijät, joilla on joko sairaanhoidon tai sosiaalityön koulutus tekevät säännöllisesti käyntejä 
sekä lapsiperheissä yhteistyössä sosiaalityön kanssa.  Vaasassa seurakuntayhtymä on aktiivisesti mukana 
myös perhekeskustoiminnassa tarjoamalla asiantuntemustaan tai tiloja perhekeskustoiminalle.  

2.6. Perheoikeudelliset palvelut 

 

Jos puolisot eivät pääse sopimukseen, he voivat pyytää apua kunnan lastenvalvojilta tai perheasioiden 
sovittelijoilta. Lastenvalvoja neuvoo vanhempia ja voi vahvistaa heidän välisensä sopimuksen. Vahvistettu 
sopimus rinnastuu oikeuden päätökseen. Perheasiainsovittelijan auttaa vanhempia neuvottelemalla 
löytämään ratkaisun erimielisyyksiinsä. Sovittelija voi avustaa myös sopimusten tekemisessä. Sovittelijan on 
erityisesti kiinnitettävä huomiota perheeseen kuuluvien alaikäisten lasten aseman turvaamiseen. 
Tuomioistuimessa voidaan sovitella lapsen huoltoa, asumista, tapaamisoikeutta ja elatusta koskevia asioita.  
 
 
2.6. Ensi- ja turvakotitoiminta 

 
Euroopan neuvoston suosituksen mukaan Suomen kokoiselle väestöpohjalle pitäisi olla noin 500 
turvakotipaikkaa. Vaasan ensi- ja turvakodilla on tällä hetkellä viisi turvakotipaikkaa. Nämä viisi paikkaa 
palvelevat koko Pohjanmaata. Lähimmät turvakodit sijaitsevat Vaasan lisäksi Kokkolassa, Porissa ja 
Tampereella. Jos turvakotien paikkamäärää tarkastellaan Istanbulin sopimuksen ja Euroopan neuvoston 
suositusten mukaisesti, suhteessa Pohjanmaan maakunnan alueen väestömäärään, pitäisi 
turvakotipaikkojen määrä olla noin 20. 

 
 
 
 
 

http://sakasti.evl.fi/sakasti.nsf/0/FFEDB75916EB394AC22576CC003D875E/$FILE/Kirkkoon%20kuuluvuus%202016%20SAKASTI.xlsx
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2.8 Lasten sairaanhoito  
 

Perustaso: 
Lasten perustason päivystys hoidetaan yhteispäivystyksessä pth:ssa. Matalankynnyksen 
konsultaatioilla/lähetteellä potilas ohjataan esh:n päivystykseen, jonne Triage voi ohjata potilaan jopa 
suoraan (esim. alle 3 kk ikäinen kuumeinen lapsi). Esh:ssa oma lastensairaanhoitoon koulutettu 
henkilökunta (tavoite 24/7). Lastenlääkärin rooli merkittävä. Akuuttilääkärin roolilla paikkansa.  

 
Erikoissairaanhoito: 
Lastenosasto (infektio + puhdas), vastasyntyneiden teho- ja tarkkailuosasto, lasten kotisairaalatoiminta. 
Osastolla hoidetaan pediatrian somatiikan, lastenneurogian ja lastenkirurgian potilaita. Osastolle tullaan 
pääosin päivystyksenä, josta johtuu kuormitusvaihtelu. Lastenpkl:lla, lastenneurologisella pkl:lla ja 
päiväosastolla on elektiivistä pkl –toimintaa. Lastenkirurginen pkl toimii lastenpkl:n yhteydessä. Tavoite: 
Lasten osaamiskeskus, jossa lasten/perheiden sairaanhoitoa ja ongelmien ratkaisua tavoittelevat tahot 
toimisivat lähellä toisiaan. 

 
Vaativa erityisosaaminen toteutetaan yo-sairaalassa (Tyks, Tays). 
 
Moniammatillista osaamista tarvitaan esh, perustason, lastenpsykiatrian, sosiaalisektorin ja lastensuojelun 
välillä.  Pth on tärkeä yhteistyökumppani vaikeasti pitkäaikaissairaiden potilaiden hoidon suunnittelussa. 
Yhteistyö toimii teholla (DM-ketoasidoosi) ja lastenanestesialääkärin tuella tehostetun hoidon periaatteella 
lastenosastolla (vaikeat bronkioliitit).  Lastenneurologialla on kontaktit neuropsykiatrian osalta 
lastenpsykiatriaan, sekä kuntoutukseen, terapioihin, Folkhälsaniin ja erityishuoltopiirin niihin liittyvässä 
asioissa.  Sairaansijoja VKS lastenosastolla on 18. Tämä riittää nykykäsityksen mukaan, jos Pietarsaaren 
sairaalan toiveesta saada pitää oma, vahva lastenosasto ja pkl toteutuu. Ajatuksia on hoitaa koko 
maakunnan lasten kotisairaalatoimintaa yhdessä; Pietarsaari pohjoista osaa ja VKS keski- ja eteläistä osaa. 
Lastenosaston ja lasten poliklinikan yhteydessä on hyvä olla myös lasten päiväosasto.  
 
Lastensuojelun palvelut 
 

 
 
Lapsen ja perheen tilanteeseen sopivia tukimuotoja tulee järjestää lapsen tarpeita vastaavasti ja 
yksilökohtainen tilanne huomioiden.  Lastensuojelutyössä tulee olla käytössä monipuolinen valikoima 
erilaisia tukitoimia, jotta kullekin lapselle ja perheelle voidaan räätälöidä tarkoituksenmukainen tukitoimien 
kokonaisuus. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että yhden perheen kohdalla pitäisi käyttää kaikkia tarjolla 
olevia tukitoimia. Lisäksi lastensuojelulaki 36 § 2 momentti säätää, että lapsen terveyden tai kehityksen 
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kannalta välttämättömät sosiaalihuollon palvelut ja lasten päivähoito on järjestettävä sen mukaisesti kuin 
lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä on arvioinut niiden tarpeen lapsen tai vanhemman 
asiakassuunnitelmassa. Kun tarvittavat palvelut on kirjattu asiakassuunnitelmaan, syntyy kunnalle velvoite 
niiden järjestämiseen. 
 

3. Nykytilan ja esitetyn arvion pohjalta nousseet hyvät toimintatavat, jotka olisi hyvä ottaa 
maakunnan yhteisiksi käytännöiksi.  
 
Maakunnan alueella on käytössä, pilotoitu tai kokeiltu lukuisiä työmenetelmiä ja työkäytäntöjä. nöistä. 
Suurin osa työmenetelmistä voidaan levittää koko maakunnan alueella käytettäviksi helposti. Edelyyttää 
johdon sitoumista niiden käyttöön ottoon, henkilökunnan koulutamista, työnohjausta ja koulutuksen 
päivittämistä sekä työmenetelmien kouluttajakoulutuksen järjestämistä.  
 

 
Keskeisimmät ryhmän päätelmät edellisen johdosta 

 Lapsen asemapalveluissa, lapsen äänen kuuleminen, kun perhettä tuetaan, autetaan.  

 Ennaltaehkäisevän perhetyön riittävä resurssointi. 

 Asiakkaat enemmän mukaan suunnittelemaan, kehittämään ja arvioimaan palveluja. 

 Äitiys- ja lastenneuvoloiden, varhaiskasvatuksen, koulun rooli tärkeä varhaisen tukemisen, 
kasvun ja vanhemmuuden tukemisessa. Varhaiskasvatus ja koulu näkevät lapsen joka päivä. 

 Lapsen hyvinvointi riippuu koko perheen hyvinvoinnista, erityisesti vanhempien parisuhteen 
laadusta ja vanhemmuuden vahvuudesta. Lapsiperheissä läheis-/tukiverkoston puuttuminen.  

 Paljon huomiota sekä äidin että isän vanhemmuuden sekä jaksamisen ja osaamisen 
tukemiseen. 

 Huostaanottojen ja kiireellisten sijoitusten taustalla usein vanhempien ja nuorten 
mielenterveys- ja/tai päihdeongelmia, lähisuhde- ja perheväkivaltaa, puutteet 
vanhemmuudessa/aikuisuudessa, nuorten rajattomuutta, nuoret eivät sitoudu palveluihin tai 
järjestettyyn tukeen, nousemassa koulunkäyntiin liittyvät ongelmat (= lapset eivät mene 
kouluun). 

 Tapaamis- ja huoltajuusasioihin sekä eroihin liittyvät (vaikeat) ristiriitatilanteet 

 Pula pätevistä erityisosaajista, lasten ja nuorisopsykiatrit (tarvitaan useita), lastenlääkärit, 
psykologit (neuvolatyö ja oppilashuolto), koulukuraattorit, sosiaalityöntekijät 

 Tiedonkulku (asiakkaiden, perheiden luvallakin) eri toimijoiden kesken puutteellista. Ei kysytä 
perheeltä asioita -> odotetaan viranomaiselta tietoja.  -> Yhteiset palvelu-/hoidontarpeen 
arvioinnit ja asiakassuunnitelmat. 

 Rohkeus tarttua huolta aiheuttaviin ilmiöihin/asioihin/ongelmiin perheen kanssa. Uskallus 
kysyä perheeltä mikä perheessä on ongelmana. 

 Luottamus omaan osaamiseen?  -Monessa palvelussa on osaamista, hyviä työmenetelmiä, 
mutta ne ei riittävässä käytössä (= rohkeus tarttua asioihin). 

 Pirstaloituneet palvelut/palveluketjut, kokonaisnäkemys puuttuu -> asiakkaan/perheen kanssa 
tehty yhteinen palvelu-/hoidontarpeen arviointi ja sen perusteella tehty yhteinen 
asiakassuunnitelma. 

 Pois lähettämisen kulttuuri: ”ei kuulu meille”, ”olemme tehneet kaikkemme” -> esim. tehdään 
lastensuojeluilmoitus. 

 Syrjäytyminen ja eriarvoisuus, lapsiperheköyhyys. 

 Nuorten mielenterveys- ja päihdepalveluissa puutteita. 
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 Ensikotipalvelut loppuivat Vaasan ensi- ja turvakodissa. Turvakodissa pitäisi olla yksi 
perhepaikka/10 000 asukasta = 18 paikkaa Pohjanmaalla,  

 Kasvatus- ja perheneuvolaresurssit eivät riitä kysyntään: kasvatuksen ja vanhemmuuden 
tukeen ei riittävästi resursseja 

 lastensuojelun erityisentason ja vaativan tason palvelut, lastenpsykiatrian ja kehitys-
vammaisten lasten erityishuollon palvelut tulisi koota samaan palveluyksikköön (sote –
osaamiskeskus, jalkautuminen perhekeskuksiin ja konsultaatio kuntiin jääviin palveluihin 
tarpeen mukaan) 

 nuorisopsykiatrian ja nuorten päihde- ja mielenterveyspalvelut (nuorisoasematoiminta) tulisi 

koota samaan palveluyksikköön (sote –osaamiskeskus, jalkautuminen perhekeskuksiin ja 

konsultaatio kuntiin jääviin palveluihin tarpeen mukaan) 

 

4. Kuvaus palvelutasoista, palvelurakenteesta ja palveluverkosta tulevassa maakunnassa  

 

 

 

Perhekeskus (jokaisessa kunnassa)  

Sote –keskus (laaja perustaso) 

Maakunnan liikelaitos (keskitetyt 
palvelut) 

 

  

 
 

  

 

  

v
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Konsul-
taatiot 

Järjestöt 

Nuoriso-
työ 

Seura-
kunta 

Oy 
Palvelu 

Ab 

Koulu Varhais-
kasvatus 

Lasten-
neuvola 

Esi-opetus 

Moni-
alainen 

asiantun-
tijatiimi 

Perhekeskus (jokaisessa kunnassa) 
Kuntien, järjestöjen ja seurakuntien matalan kynnyksen lähipalveluja  
Neuvonta ja ohjaus, palveluohjaus, tilannearviointi, lapsiperheiden 

kotipalvelu, perhetyö, vertaistukiryhmiä, nepsy ohjaus, perheneuvolan 
konsultaatio, palvelutarpeen arviointi, kunta koordinoi/johtaa 

Sosiaali- ja terveyskeskus (keskitetään 3-4?) 
Perustason ja laajan tason palvelut, monipalvelukeskus 

Hoitaja &lääkäri, lasten ja koululääkärit, äitiysneuvola, sosiaalipalvelujen neuvonta, ohjaus ja palveluohjaus , psykologit, lyhytaikaiset  sosiaalipalvelut, 

sosiaalityö, terveysneuvonta ja terveystarkastukset, perustason sosiaalihuollon ja avoterveydenhuollon neuvonta ja ohjaus, yleisten 
sairauksien oireiden toteaminen ja oireen mukainen hoito, yleisten sairauksien lääketieteellinen tutkimus, taudinmääritys ja hoito sekä 
tavanomaisimpien pitkäaikaissairauksien toteaminen ja hoito, sote-huollon ammattihenkilöiden konsultaatiot ja avovastaanottopalvelut, 
asiakkaan tilapäisesti ja lyhytaikaisesti tarvitsemat ShL  14 §:n 1 momentin mukaiset palvelut, lastensuojeluavopalvelut, tehostettu perhetyö, 
täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki, KELA, työllistämisen palvelut, TYP, Monialainen viranmaistyö (nuorisotakuu) , monialainen 
palvelutarpeen arviointi  

 

Maakunnan liikelaitos (keskitetyt palvelut) 
Erityisen ja vaativan tason palvelut, keskitetyt palvelut, jotka jalkautuvat peruspalveluin ja konsultoivat peruspalveluja 
Laaja-alaiset, moniammatilliset palvelutarpeen arvioinnit, viranomaispäätökset palveluista (Sote osaamiskeskuksia?), esimerkiksi, erikoislääkärit, 
lasten erikoissairaanhoito, sosiaalihuollon vaativat ja erityisen tason palvelut, lastensuojelutyö, sijaishuolto, päihdeäidit (HAL),  kuntoutus ja 
terapiat, tutkimusjaksot, lasten ja  nuorisopsykiatria (jalkautuva) ,  perhe- ja lähisuhdeväkivalta (avopalvelut), kehitysvammaisten erityishuollon 
palvelut, erittäin vaativat tai harvinaiset palvelutarpeet (TURKU, ot –keskus), nuorten päihdepalvelut 

LAPE -työryhmä/Sinun Pohjanmaa -Ditt Österbotten 
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Perhekeskusmalli 

Perhekeskustoimintamalli on lähipalvelujen toimintakokonaisuus, joka sisältää lapsille ja perheille 
suunnatut hyvinvointia ja terveyttä sekä kasvua ja kehitystä edistävät sekä varhaisen tuen ja hoidon 
palvelut. Perhekeskus palvelee kaikkia lapsia ja perheitä, vammaiset, monimuotoiset perheet ja 
maahanmuuttajat mukaan lukien. Perhekeskusmallissa verkostoidaan yhteen hajanaiset lasten ja 
perheiden palvelut ja sovittaa ne yhteen tuoden synergiaetuja lapsi- ja perhelähtöisesti siten, että jokainen 
lapsi ja perhe saa tarvitsemansa tuen ja avun. 
 
 

5. Talouden näkökulma palvelutasoihin, -rakenteisiin ja –verkkoon 

Taloudennäkökulmaa löytyy hyvä suuntaa antava selvitys Lastensuojelun Keskusliiton vuonna 2012 
julkaisusta Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät?. Selvityksestä on liitteenä raportin lopussa 
esimerkkejä palvelupoluista.  https://www.lskl.fi/verkkokauppa/miten-lastensuojelun-kustannukset-
kertyvat/.  Sote –uudistuksen tavoitteena on peruspalvelujen vahvistaminen ja painopisteen siirtäminen 
ehkäiseviin sekä varhaisen tuen ja hoidon palvelujen lisäämiseen. Palvelut vaikuttavuutta lisätään 
laajenevalla tietopohjalla sekä uusilla työmenetelmillä. Yhdistämällä palveluita lähelle toisiaan sekä 
kehittämällä yhteistyötä sosiaali-ja terveydenhuollon palveluiden sekä varhaiskasvatuksen ja koulun kanssa 
päästään lähelle lasta ja perheitä heidän arjessaan ja avun saaminen ja hakeminen oikea-aikaisesti on 
helpompaa. Samalla perheen tuen tarpeeseen päästään kokonaisvaltaisemmin ja nopeammin kiinni ja 
entistä varhaisemmassa vaiheessa. Näiden toimien on tarkoitus parantaa lasten ja perheiden palveluiden 
laatua, kehittää uusi toimintamalli ja kulttuuri, jossa yhdistetään monialaista osaamista ja säästää näiden 
toimien ansiosta kokonaiskustannuksissa. Lisäksi toimintamallin on tarkoitus kannatella nykyistä 
järjestelmää paremmin heikommassa asemassa olevia ja auttaa heitä eteenpäin vaikeissa tilanteissa. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Palveluiden kokonaisuuden muodostaminen 
 

https://www.lskl.fi/verkkokauppa/miten-lastensuojelun-kustannukset-kertyvat/
https://www.lskl.fi/verkkokauppa/miten-lastensuojelun-kustannukset-kertyvat/
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7. Monituottajamallin (kolmas sektori ja yksityiset) sekä valinnanvapauden näkymä 

suunnitelmaan 

Yhteenveto: 
- Sosiaalisen sektorin toimintaedellytyksiä ei ole huomioitu yhtä suuressa määrin kuin terveyden- ja 

sairaanhoidon 

Perhekeskus (jokaisessa kunnassa) 
Kuntien, järjestöjen ja seurakuntien matalan kynnyksen lähipalveluja: neuvonta ja ohjaus, palveluohjaus, 
tilannearviointi, lapsiperheiden kotipalvelu, perhetyö, vertaistukiryhmiä, nepsy ohjaus, perheneuvolan 
konsultaatio, jne 
 
 Tarkoituksena on luoda kaikille lapsiperheille suunnattu perhekeskusmalli, joka kokoaa julkisten matalan 
kynnyksen palvelujen yhteyteen myös järjestöjen, seurakuntien ja vertaistuen palvelut. Tarkoituksena on myös 
laajentaa kohderyhmää kouluikäisten lasten perheisiin sekä huomioida erityisesti monikulttuuriset ja 
eroperheet.  Perhekeskustoimintaa voidaan laajimmilla toteuttaa myös niin että vanhusväestönkin tarpeet 
huomioidaan toiminnassa. 

 
Perhekeskuksessa ovat julkiset sosiaali-, terveys- ja kasvatuspalvelut ts. sisältäen: 
-lasten-ja äitiysneuvolat (tarvitsevat tuekseen lastenlääkärin palveluja) 
-lapsiperheiden kotipalvelu 
-sosiaalihuoltolain mukainen perhetyö 
-lastensuojelun konsultaatio 
-psykologi ja perheneuvolapalvelut, jalkautuminen ja konsultointi 
-lastenvalvojapalvelut, perheoikeudelliset palvelut ja eroneuvonta (jalkautuminen) 
-Nepsy-ohjaus (nepsy valmentajia koulutettu esim. Vaasassa varhaiskasvatukseen, perusopetukseen,  
  neuvolatyöhön ja sosiaalipalveluihin)  
-järjestöjen ja seurakuntien palvelut, vapaaehtoistyö (mallinnustyö)  
-kokoontumispaikka perheille ja vertaistukiryhmille, esim. vahvuutta vanhemmuuteen tukiryhmät 
-palveluja ja asiantuntemusta kootaan, verkostoidaan, sovitetaan yhteen yli hallintorajojen  
- kotoutumisen tuki (vertaistuki ryhmät, vapaaehtoisten vetämän toiminnot (esim. luetaan yhdessä –ryhmät) 

 

Sosiaali- ja terveyskeskus (maakunnan päättämässä laajuudessa) 
Perustason ja laajan tason palvelut, monipalvelukeskus 

Hoitaja &lääkäri, lasten ja koululääkärit, äitiysneuvola, sosiaalipalvelujen neuvonta, ohjaus ja palveluohjaus , psykologit, 

lyhytaikaiset  sosiaalipalvelut, sosiaalityö, terveysneuvonta ja terveystarkastukset, perustason sosiaalihuollon ja 
avoterveydenhuollon neuvonta ja ohjaus, yleisten sairauksien oireiden toteaminen ja oireen mukainen hoito, 
yleisten sairauksien lääketieteellinen tutkimus, taudinmääritys ja hoito sekä tavanomaisimpien 
pitkäaikaissairauksien toteaminen ja hoito, sote-huollon ammattihenkilöiden konsultaatiot ja 
avovastaanottopalvelut, asiakkaan tilapäisesti ja lyhytaikaisesti tarvitsemat ShL  14 §:n 1 momentin mukaiset 
palvelut, lastensuojeluavopalvelut, tehostettu perhetyö, KELA, työllistämisen palvelut, TYP, Monialainen 
viranmaistyö (nuorisotakuu), kotoutumisen tuki (sosiaalityö ja sosiaaliohjaus, terveystarkastukset)  

 

  Maakunnan liikelaitos 
 

Erityisen ja vaativan tason palvelut, keskitetyt palvelut, jotka jalkautuvat peruspalveluin ja konsultoivat 
peruspalveluja, 
Laaja-alaiset, moniammatilliset palvelutarpeen arvioinnit, viranomaispäätökset palveluista, 
esimerkiksi, erikoislääkärit, lasten erikoissairaanhoito, sosiaalihuollon vaativat ja erityisen tason palvelut, 
lastensuojelutyö, päihdeäidit (HAL), kuntoutus ja terapiat, tutkimusjaksot, lasten ja  nuorisopsykiatria 
(jalkautuva) ,  perhe- ja lähisuhdeväkivalta (avopalvelut), kehitysvammaisten erityishuollon palvelut, erittäin 
vaativat tai harvinaiset palvelutarpeet, osaamis- ja tukikeskusyhteistyö (Turku), nuorten päihdepalvelut, 
maahanmuuttajien traumahoito ja muut vaativan ja erityisen tason palvelut, lasten ja nuorten huomioiminen 
aikuistan palveluissa 
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- Riski ettei asiakkaat, joilla on eri rajoitteita eivät pysty valitsemaan ja täten joutuvat heikompaan 
asemaan kuin resurssivahvat asiakkaat ja täten ovat enemmän riippuvaisia 
neuvonnasta/palveluohjauksesta 

- Palveluohjaajan osaaminen tai osaamisen puute on ratkaiseva monelle asiakasryhmälle  
- Tiedonsaanti usealla kielellä tulee olemaan haaste Pohjanmaalla 
- Valinnanvapaus yhdistettynä viranomaispäätösten valitusoikeuteen tulee olemaan ongelmallista 
- Pitkiä asiakassuhteita vaativat työt, esim. lastensuojelutyöt saattavat vaikeutua, mikäli mahdollisuus 

vaihtaa palveluntuottajaa pysyy 
- Lasten tilanne lastensuojelutyössä vaatii erityishuomiota, kun vanhempien mahdollisuudet ohjata ja 

valita yhteistyöosapuolia lisääntyy 
- Aikuisten sote –palveluissa huomioitava lasten palvelujen tarve 

 
 

8.  Asiakkuuksien hallinta ja ohjaus 
 

 
Palvelutarpeen arvioinnin kokonaisuus. 

 

8.1 Palvelutarpeen arviointi koskien lapsen ja hänen perheensä sosiaalihuollon ja muiden palvelujen 
tarvetta 

Lapsen sosiaalihuollon alkuvaiheessa tehdään lapsen tuen tarpeen arvioimiseksi palvelutarpeen arviointi. 
Arvio tehdään viranomaisten välisen yhteistyön näkökulmasta ja yhteistyössä tarvittavien yhteistyötahojen 
kanssa. Yhdessä tehdyn lapsen palvelun tukitoimien arvioinnin ansiosta pystytään lapsen tilanne 
arvioimaan oikea-aikaisesti ja kokonaisvaltaisesti.  

 
8.2. Lastensuojelulain mukainen palvelutarpeenarviointi 

 
Arvioinnissa sosiaalityöntekijä selvittää ja arvioi lastensuojelulain mukaisten palvelujen ja tukitoimien 
tarvetta. Hän myös arvioi lapsen kasvuolosuhteita sekä huoltajien tai muiden lapsen hoidosta ja 
kasvatuksesta vastaavien henkilöiden mahdollisuuksia huolehtia lapsen hoidosta ja kasvatuksesta. Selvitys 
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tehdään siinä laajuudessa kuin tilanne vaatii. Se on tehtävä ilman aiheetonta viivytystä ja sen on 
valmistuttava viimeistään kolmen kuukauden kuluessa lastensuojeluasian vireilletulosta.  

 
 
Lapsen ja perheen ohjautuminen sosiaalihuollon /lastensuojelun asiakkaaksi 
 
Asia tulee vireille hakemuksesta, yhteydenotosta, ilmoituksesta tai kun sosiaalihuollon ammatti-henkilö on 
saanut muutoin tiedon mahdollisesta sosiaalipalveluiden tai lastensuojelun tuen tarpeessa olevasta 
perheestä tai lapsesta työryhmään, jossa tehdään palvelutarpeen arvio ja arvioidaan asian kiireellisyys. 
Arvio tehdään 3 kk:n aikana. Välitöntä puuttumista koskevat asiat hoidetaan heti (virka-ajan ulkopuolisella 
sosiaalipäivystys) 
 
Arvioidaan, onko palveluiden tarvetta => Sosiaalihuoltolain vai Lastensuojelulain mukaisesti. Riittääkö 
mahdollisesti kunnan tai muut käytettävissä olevat peruspalvelut. Kykeneekö perhe itse selviytymään 
tilanteesta esim. läheisten tuella vai onko löydettävissä jokin muu ratkaisu. 
Palvelutarpeen arvioinnista kirjallinen yhteenveto. Arviointiin kirjataan sekä asianosaisten näkemykset sekä 
ratkaisun perusteena oleva ammattihenkilön perusteltu kanta. Huomioitava erityisesti lapsen osallisuus. 
Palvelutarpeen ratkaisun mukaisesti asian hoito jatkuu sosiaalihuollon asiakkuudessa tai lastensuojelun 
asiakkuudessa  
 
Palveluohjaus 

 
Palveluohjaus on koordinointityötä, jolla edistetään yhteistoimintaa eri organisaatioiden ja hallinnonalojen 
välillä.  Palveluohjauksessa tavoitteena on tunnistaa asiakkaan yksilölliset tarpeet ja järjestää asiakkaalle 
hänen tarvitsemansa palvelut ja tuki käytettävissä olevien resurssien avulla.  
 
Yksilökohtaisen palveluohjauksen keskeisintä sisältöä ovat neuvonta, koordinointi ja asianajo. Osana 
palvelujen suunnittelua toimivat palvelujen tarpeen yksilöllinen arviointi sekä asiakkaan voimavarojen 
kartoitus. Palveluohjaus on tärkeää etenkin muutos- ja siirtymävaiheessa (esim. koulusta työelämään). 

 
 

9. Rajapinnat ja yhteispinnat työryhmien välillä sekä suhteessa peruskuntiin (esim. hyte) 
 

 Lastenneuvola –Varhaiskasvatus, esiopetus ja perusopetus – lasten- ja koululääkäri 

 Lasten ja nuorten somaattinen, osastohoito -> kotisairaala -> kotihoito ja kotipalvelu 

 Riittävät lääkäriresurssit: lastenlääkärit, koululääkärit,  

 Vammaispalvelut (ShL & VPL & EhL) , tutkimukset, omaishoito,  

 Aikuisten palvelut 

 Somaattinen vuodeosastohoito 

 Mielenterveys- ja päihdepalvelut, psykiatrit (lapsipsykiatria, nuorisopsykiatria), osastohoito 

 Sosiaalipäivystys, yhteispäivystys, läheinen yhteistyö poliisilaitoksen kanssa (virka-ajan 
ulkopuolinen virka-apu, Ankkuri toiminta) 

 Lastensuojelu, sijaishuolto, sijoittamisprosessi, laitoshoito – varhaiskasvatus, perusopetus 

 Nuorisotyö, etsivänuorisotyö, monilainen viranomaistyö, nuorisotakuu 

 palveluja tuottavat yritykset ja järjestöt: vartaisryhmätoiminta, kohdennetut asiakasryhmät esim. 
eroauttaminen, ostopalvelut, asiakastyön työmenetelmät (koulutus) 

 Kotoutumisen tuki <-> kasvupalvelut (ELY –keskus, TE -hallinto), kunta,  

 KELA, perustoimeentulotuki, kuntoutuspalvelut, muut etuudet 

 Pohjanmaan tulkkikeskus 

 Maakunnan liikelaitos  

 kotouttamisen tuen järjestäminen yhteistyössä kunnan ja kasvupalvelujen kanssa (sote palvelut) 
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 kasvatus- ja perheneuvolapalveluissa muodostuu kaksi työmuotgoa (Lyhyt kestoinen tuki alle 3 kk 
ja pitkät tutkimuksiin ja monialaiseen palvelutarpeen arvointiin perustuvat tukimuodot). 

 
 

10. Ehdotuksia muutoksen läpiviennin vaiheista ja kriittisistä kohdista 
 

Kriittisimmät kohdat lapsi- ja perhetyössä ovat yhteistyön järjestäminen kuntiin jäävien ja maakunnan 
palvelujen välillä. Valinnan vapaudesta annettu hallituksen esitys ei tunnista perhekeskustoimintaa eikä 
valtion kärkihankkeita. Perhekeskustoiminnan koordinointi ja johtaminen samoin kuin maakunnan 
liikelaitoksen ja sosiaali- ja terveyskeskus palvelujen johtaminen sovittava selkeästi. Sosiaalipalveluissa 
viranomaistyö on varsinkin erityisen tuen palveluissa keskeinen osa. Monet sosiaalihuollon ja jotkut 
terveydenhuollon asiakasprosesseista ovat pitkäkestoisia, osin elinikäisiä (kehitysvammaisuus ja 
pitkäaikaissairaudet). Palvelujen koordinointi edellytetään sekä sosialai- ja terveyskeskukselta että 
maakunnan liikelaitokselta, miten sovitetaan asiakkaan kannalta hyvin yhteen?  
 
Sosiaalityötä ja sosiaaliohjasuta voidaan tuoda sote –keskuksiin. Sosiaalityöntekijät ja sosialaiohjaajat 
tekevät virasnomaispäätöksiä, miten tämä sovitetaan asiakakan näkökulmasta sujuvaan palvleuketjuun? 
Viranomaispäätöksiä ei ole tämän hetkisen lainsäädännön perusteella delegoiti yksityisiin 
palvleuntuottajiin. 
 
Maakunnan tehtäviin kuuluu vastuuta myös kotoutumisen tuesta (koto –ohjelma, maakunnan tason 
maahanmuuttajaneuvosto, yhteistyö maakunnan kuntien kanssa = yhteinen (?) kotot -ohjelma). 
Pitkäaikaistyöttömien sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen yhteistössä kuntien ja kasvupalvelujen 
työllistämistä tukevien toimenpiteiden yhteensovittamisessa. Työllistämistä tukevia palveluja ja toimintoja 
voivat tuottaa myös yksityiset palvelujen tuottajat. 
 
Toimeentulotuen osalta ei ole selkeästi määritelty mihin se sijoittuu. Hallituksen esityksestä löytyy mainita, 
että se olisi luontevinta toteuttaa palvelutarpeen arvioinnin perusteella asiakasta lähellä olevissa 
palveluissa (sote –keskus, perhekeskus). Toimeentulotukipäätökset ovat viranomaispäätöksiä ja keskeisenä 
yhteistyötahona on KELA, joka vastaa perustoimeentulotuen myöntämisestä. KELA:n palvelut voisivat olla 
yhteistoimintapisteissä (perhekeskusissa ajanvarauksella ja sote keskuksissa säännöllisinä aikoina esim. 1 
x/vko) 
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Työryhmä 2 Nuoret aikuiset ja työikäiset  
 
 
1. Työryhmän palvelukokonaisuus, työryhmän kokoontumiset (pvm:t) ja työskentelyyn 

osallistuneet 

 
Puheenjohtajat: Anette Hakala, Kristiinankaupunki 
          Maria Aho, Pietarsaari 
          Pirjo Koskinen, Vaasa 
 
Jäsenet:    Marja Mustonen, Vaasa 
         Sonja Nyback, Rannikko Pohjanmaan kuntayhtymä 
          Hanna Kangasmaa, Vaasa 
          Birgitta Ivars, VSHP 
          Ann-Britt Björkström, Mustasaari 
          Tina Söderbacka, Vaasan aluetyöterveys 
          Marie Björklund, Mustasaari 
          Jukka Mäntymaa, Vaasa 
         Heli Koivula Vaasa/JUKO 
         Riku Niemistö, VAMK         
          Nina Brunell, Kruunupyy (18.4.2017 lähtien) 
 
Sihteeri:     Maria Hammar, VSHP  
 
         
Puheenjohtajien yhteiset kokoukset:   
4.10.16, 11.10.16, 18.11.16, 17.01.17, 21.02.17, 28.03.17, 18.04.17.  
 
Työryhmän kokoukset:  
7.11.16, 29.11.16, 13.12.16, 18.01.17, 13.02.17, 16.03.17, 12.4.17 
 
Työryhmä Nuoret aikuiset ja työikäiset on työssään kartoittanut, mitä palveluita sosiaali- ja 
terveydenhuollossa tänä päivänä on kohderyhmälle. Työryhmä on myös käsitellyt, mitkä kehitystarpeet 
ovat ja miten toimintaa tulisi kehittää asiakkaiden ja asiakasprosessien näkökulmasta. Työryhmän 
tavoitteena on suunnitella toiminta ja palvelu, jotta se tukee kohderyhmän hyvinvointia ja toimintakykyä. 

Työryhmän käsittelemä palvelukokonaisuus on sisältyänyt seuraavat sosiaali- ja terveyspalvelut, tai niitä 
läheisiä palveluita: 

 Ennaltaehkäisevä toiminta 
 Hoito- ja palvelutarpeen arviointi 
 Palveluohjaus ja neuvonta (digitaaliset palvelut, puhelinpalvelut, muut ohjaus- ja neuvontapalvelut) 
 Sosaalinen työ (vastaavat työntekijät, kotikäynnit, verkostotyö, sovittelu ja valvonta rikos- ja 

riitajutuissa, ennaltaehkäisevän ja täydentävän toimeentuliasian käsitteleminen, etsivä sosiaalityö) 
 Terveysneuvonta ja muut elämäntyylineuvontaan liittyvät palvelut  
 Työterveydenhuolto  
 Opiskelijaterveydenhuolto  
 Toimeentulotuki (ennaltaehkäisevä, täydentävä) 
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 Palvelut työttömille (työttömien terveyspalvelut, aktivointisuunnitelmien laatiminen, kuntouttava 
työtoiminta, työvoimapalvelukeskusksen palvelut, TYP-palvelut, kuntien rahoittama 
työmarkkinatuki) 

 Asumisen tuki (Sosiaalihuoltolaki, § 21) 

 Sosiaalinen ohjaus tai muut sosiaalipalvelut erityisistä syistä avun tai tuen tarpeessa oleville 
asumisasioissa tai asumisen järjestämisessä 

 Sosiaalikuntoutus (Sosiaalihuoltolaki, § 17) 
 Tehostettu tuki sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen avulla sekä harjoitusta arjen toiminnoista 

selviytymiseen 
 Ohjaus kuntoutukseen liittyvissä asioissa ja tarvittaessa kuntoutuspalvelujen 

yhteensovittaminen 
 Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten palvelut  
 Maahanmuuttajien palvelut  
 
Hammashuolto kuului alussa työryhmälle, mutta vuoden alusta asetettiin erillinen alatyöryhmä jatkamaan 
suunnittelua. 

 

2. Nykytilan kuvaus sekä arvio palvelutarpeesta tulevassa maakunnassa 

Pohjanmaan maakunta käsittää erikokoisia kuntia, vähiten asukkaita on Kaskisissa (1296 asukasta) ja eniten 
asukkaita on Vaasassa (67 620 asukasta). Maakunnan eteläosassa on pieniä kuntia, joiden väestö ikääntyy 
ja vähenee, maakunnan keskiosassa on suuria väestökeskuksia, joiden väestö kasvaa (Vaasa, Mustasaari ja 
Laihia) ja pohjoisessa Pietarsaari ympäröivine kuntineen, joissa on nuorempi ja vakaampi väestörakenne. 
Pohjanmaan maakunta on maantieteellisesti katsottuna pitkä ja kapea ja etäisyydet ovat pitkiä. Maakunnan 
kunnissa kielijakauma on erittäin vaihteleva, täysin suomenkielisestä Laihiasta Luotoon, jossa 
ruotsinkielinen väestö on yli 92 %.  Alueen keskiosassa on kuntia, joiden väestöstä enemmistö on 
suomenkielinen, Vaasassa ruotsinkielisiä on 22,8 % ja Laihialla 1,1 %. Mustasaaressa ruotsinkielisen väestön 
osuus on lähes 69 %. Pohjoisen alueen kunnissa ruotsinkielisen väestön osuus on 56-92 %.  Eteläisellä 
alueella kielijakauma vaihtelee kuntien välillä, Kaskisissa enemmistö väestöstä on suomenkielistä (29 % 
ruotsinkielisiä), Kristiinankaupungissa kielijakauma on varsin tasainen (55 % ruotsinkielisiä) ja Närpiössä 
suuri osa väestöstä on ruotsinkielinen (81 %). 

Maakunnan maahanmuutto on suurta, vain Ahvenanmaan ja Uudenmaan maakunnissa on suurempi osuus 
muita kansallisuuksia edustavia asukkaita kuin Pohjanmaalla (5,1 % 31.12.2016). Tulevan maakunnan 
palveluja suunniteltaessa edellä mainitut tekijät ovat asioita, jotka on otettava huomioon, jotta väestö saa 
tasapuolisia palveluja.   Uudistuksessa on varmistettava, etteivät asuinpaikkakunta tai puhuttu kieli aiheuta 
epätasa-arvoista palvelujen saatavuutta.  

Työryhmä on kartoituksessaan voinut todeta, että palvelut maakunnan kohderyhmälle vaihtelevat eri 
alueiden välillä. Nykyisellään palvelut ovat usein järjestelmään kohdennettuja ja hajanaisia. Palveluohjaus ja 
palvelujen arviointi ovat toimintoja, jotka työryhmä myös nostaa esille kehittämiskohteina.   

Suuri väestönosa kohderyhmässä nuoret aikuiset ja työikäiset tarvitsee sosiaali- ja terveyspalveluja vain 
satunnaisesti. Useimmat ovat tottuneita uuden tekniikan käyttäjiä ja pystyvät täten käyttämään mm. 
sähköisiä palveluja. Arvioidaan, että joka kymmenes tarvitsee apua usein ja useaan eri ongelmaan.   Tämän 
ryhmän on arvioitu käyttävän 80-90 % sote-resursseista ja he tarvitsevat tämän vuoksi ammattihenkilöitä, 
jotka seuraavat heitä ja huolehtivat siitä, että he saavat tarvitsemansa avun.   Kun sosiaali- ja 
terveyspalvelujen järjestäminen uudistuksessa jaetaan eri toimijoiden kesken, palveluohjauksen ja 
sosiaalityön merkitys tulee lisääntymään. Sosiaaliohjaaja ja sosiaalityöntekijä voivat toimia eri toimijoiden ja 
palvelujen koordinaattoreina, jotta saadaan asiakkaan tarpeita vastaava palvelupaketti. Työryhmän 
mielestä palveluohjaus ja asiakaspalvelut on tärkeä asia, jota on kehitettävä, jotta koko maakuntaan 
saadaan yhtenäiset mallit.  
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Uusien sähköisten palvelujen kehittämisen tarve on suuri ja työryhmän mielestä sähköiset palvelut voivat 
alentaa nuorten ja aikuisten kynnystä yhteydenottoon. Sähköisten palvelujen kehittämistä varten tarvitaan 
sähköistämisen asiantuntemusta. Sähköistämisen haasteena on, että uudet palvelut vaativat 
asiantuntemusta palvelujen kehittämiseksi, resursseja henkilöstön kouluttamiseksi uuden tekniikan 
käyttöönottoon ja käyttämiseen sekä käyttäjien ohjaamiseksi uutta tekniikkaa käyttämään, mutta myös 
palvelua ylläpitäviä resursseja. Sähköiset palvelut eivät kuitenkaan voi korvata mahdollisuutta 
henkilökohtaiseen palveluun, sillä kaikilla ihmisillä ei ole mahdollisuutta, taitoa tai kykyä sähköisten 
palvelujen käyttöön.  

Työttömyys, nuorisotyöttömyys, pitkäaikaistyöttömyys maakunnassa 

Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella työttömyys oli vuonna 2016 keskimäärin 9,5 %, mikä merkitsee sitä, 
että Pohjanmaalla on maan alhaisin työttömyysaste. Mitä tulee nuoristotyöttömyyten Pohjanmaalla on 
kuitenkin korkeampi työttömyysaste kuin maassa keskimäärin, vuonna 2016 14,5 % alle 25-vuotiaista oli 
työttömänä (koko maassa 12,3 %).  Pitkäaikaistyöttömyyden osalta trendi on nouseva sekä maakunnassa 
että koko maassa.  

Mitä kauemmin henkilö on ollut työttömänä sitä suuremmalla todennäisyydellä ongelmat kasaantuvat ja 
kasvavat. Näissä tapauksissa TE-toimiston palvelut eivät riitä, vaan henkilö tarvitsee myös sosiaali- ja 
terveydenhuoltopalveluja sekä mahdollisuuden kuntouttaviin palveluihin. Tästä syystä on kehitetty 
sektorirajat ylittävä yhteispalvelutoiminta (nk. TYP-toiminta) ja myöhemmin siitä on tullut lakisääteinen 
toiminta. Sosiaalitoimessa käytetään paljon resursseja TYP-työhön. 

Työllistymistä edistävää monialaista yhteispalvelua koskevan lain tavoitteena on ollut mallien luominen 
monialaiselle yhteispalvelulle työllisyyden edistämiseksi, mm. työ- ja elinkeinotoimisto, kunta (sosiaali- ja 
terveydenhuolto), Kela ovat yhdessä arvioineet ja suunnitelleet työttömien palvelutarpeita. Laki 
työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta vuodelta 2014 saattaa lakata olemasta voimassa 
31.12.2018 ja palvelut korvautua muilla vastaavilla palveluilla. Maakuntauudistuksen myötä myös TE-
toimistojen toiminta ja työttömien palvelut uudistuvat.  

Alueiden kehittämistä ja kasvupalveluja koskevasta lakiesityksestä ei käy ilmi, mikä taho jatkossa tulee 
vastaamaan pitkäaikaistyöttömistä. Ajassa, jolloin pitkäaikaistyöttömyys lisääntyy, tämä on asia joka tulisi 
selvittää. On myös useita epäselviä tekijöitä, esimerkiksi mitä tapahtuu kuntien henkilökunnalle, joka hoitaa 
pitkäaikaistyöttömyysasioita, siirretäänkö heidät sote-palveluihin vai jäävätkö he kuntiin? On myös 
epäselvää miten jatkossa kuntien maksuosuudet työmarkkinatuesta hoidetaan ja spekuloidaan olisiko 
tulossa malli, jossa kunnat ja maakunta ovat jakamassa näitä maksuosuuksia. Kuntien työmarkkinatuesta 
maksama määrä on kasvanut vuosittain ja tarvitaan aktiivisia toimenpiteitä näiden menojen 
pienentämiseksi. 

Aktiivinen työ pitkäaikaistyöttömyyden torjumiseksi ei hyödytä pelkästään työttömien tilannetta, vaan tuo 
myös säästöjä kunnalle, kun on kysymys kuntien rahoitusosuudesta työmarkkinatuesta.  
Useimmat nuoret aikuiset ja työikäiset ovat kosketuksissa terveydenhuoltoon opiskelijaterveydenhuollon 
tai työterveyshuollon muodossa. Opiskelu- tai työelämän ulkopuolella olevia henkilöitä nämä eivät koske ja 
työttömien terveydentilan ja hyvinvoinnin edistämiseksi työttömien terveystarkastukset on turvattava 
tulevassa sosiaali- ja terveydenhuoltoreformissa. Työttömien terveystarkastusten avulla voidaan työkykyä 
ylläpitää ja samalla ennaltaehkäistä mahdollisten terveysongelmien syntymistä.  
Myös jatkossa tarvitaan monialaista yhteistyötä eri muodoissa rakenteellisen työttömyyden torjumiseksi. 
Vaikeimmin työllistettävät tarvitsevat usein palveluohjausta monitaitoisilta ammattihenkilöiltä, jotta 
löydetään asiakkaalle sopivimmat palvelut ja tämä työ hoidetaan parhaiten usean toimijan välisenä 
yhteistyönä. Usein aikuissosiaalityö on tärkeässä roolissa tässä työssä. Palveluprosessit ja yhteistyömuodot 
tulee jatkotyössä selvittää ja työstää pitkäaikaistyöttömyystyötä silmälläpitäen (ks. kuvio 1. Työttömien 
palveluprosessi Pietarsaaren sosiaali- ja terveysvirastossa).  
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Opiskelijaterveydenhuolto 
 
Opiskelijaterveydenhuollon tavoitteena on edistää opiskelijan kokonaisvaltaista hyvinvointia, tukea 
opiskelukykyä ja ammattiin tulevaa työkykyä. Opiskeluterveydenhuollossa on jo otettu käyttöön digitalisia 
palveluita maakunnassa. Vaasassa on käytössä sähköisen asioinnin palvelu opiskeluterveydenhuollon 
opiskelijoille (eTerveyspalvelu). 
 
Myös opiskeluhuollossa tarvitaan matalankynnys palveluita ja kokonaisvaltaista työotetta. 
Terveydenhoitaja, psykologi ja lääkäri palveluiden lisäksi pitäisi mahdollisuuden mukaan myös 
sosiaalityöntekijän palvelut olla käytettävissä opiskelijaterveydenhuollossa (esimerkiksi määräajoin 
tapahtuvat käynnit tai ainakin nimetty sosiaalityöntekijä, johon opiskelijaterveydenhuollon olisi helppo 
ottaa yhteyttä).  STM: n suosituksen mukaan nuorille aikuisille pitäisi olla kaikki palvelut saman katon alla, 
tämä puoltaisi soite-tiimien rakentamista myös opiskelijaterveydenhuoltoon. Sosiaalityön palvelut voisivat 
olla joko helposti tavoitettavissa ja nimettynä tai ”vierailevana” palveluna.   Tietyt 
erikoislääkärikonsultaatiot olisi myös hyvä olla perustasolla (psykiatri, ja ehkä ihotauti- ja 
gynekologipalvelut) yleislääkärin arvion mukaan.   
 
Oppilas- ja opiskelijaterveydenhuollossa ennaltaehkäisevällä terveydenhuollolla on  erittäin suuri merkitys, 
sisältäen terveystarkastukset yläasteella, lukiossa ja ammattikoulussa.   Näiden terveystarkastusten 
yhteydessä on mahdollisuus huomata mahdolliset ongelmat varhaisessa vaiheessa. 
 
Opiskelijoiden hyvinvoinnin ja opiskelun edistymisen tueksi tarvitaan työssä myös etsivää työotetta.  Tällä 
hetkellä tieto ei aina kulje riittävän ajoissa opiskelijaterveydenhuoltoon, jos jollakin opiskelijalla on paljon 
poissaoloja tai ei etene lainkaan tai etenee poikkeavan hitaasti opinnoissa.  Tällaisissa tilanteissa takana voi 
olla sosiaalisia ongelmia tai vakavia mielenterveyden ongelmia.  Etsivällä työotteella ja nopealla 
puuttumisella estetään ongelmien kasautumista (kuten opintotuen katkaisua, eristäytyminen jne.). 
Työterveyshuolto 

Kansallinen Työterveys 2025 –raportti (Sosiaali- ja terveysministeriö, 2016) sisältää kansalliset linjaukset 
tulevaisuuden työterveyshuollolle. Tavoitteena on yhteistyöllä työkykyä ja terveyttä sekä työterveyshuollon 
toiminnallinen integrointi sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmään. Kansallisesti pyrkimyksenä on myös 
työterveyshuollon palvelujen saatavuuden sekä työikäisten työkyvyn tukemisen parantaminen. 
Työterveyshuollon osaamista tulee paremmin hyödyntää työttömien henkilöiden työ- ja toimintakykyä 
arvioitaessa. 

 
Suun terveydenhuolto 

Hyvä suunterveys on osa yleisterveyttä. Suun ja hampaiston sairaudet heikentävät ravitsemusta ja 
sosiaalista kanssakäymistä sekä vaikuttavat monien yleissairauksien hoitotasapainoon. Hoitamalla hammas- 
ja suusairauksia ajoissa voidaan ehkäistä myös useita muita elimistön sairauksia. 

Sote-uudistus on suuri uudistus suun terveydenhuollon näkökulmasta. Suun terveydenhuollon palvelut 
kuuluvat soten myötä valinnanvapauden piiriin. Alle 18-vuotiaiden hoito (kouluterveydenhuolto) tulee 
jäämään maakunnan palvelulaitoksen tehtäväksi. Sote- uudistuksessa tulee huolehtia, että jokaisella on 
mahdollisuus saada riittävät suu- ja hammassairauksien perus- ja erikoistason palvelut.  

Pohjanmaan alueella suun terveydenhuollon asiantuntijoista koottu Suun terveydenhuollon alatyöryhmä 
on kutsuttu koolle maaliskuussa 2017. Ryhmä pohtii suun terveydenhuollon keskeisiä kysymyksiä SOTE-
muutoksessa ja raportoi niistä muutosjohtajille. 
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3. Nykytilan ja esitetyn arvion pohjalta nousseet hyvät toimintatavat, jotka olisi hyvä ottaa 
maakunnan yhteisiksi käytännöiksi  

 
Useissa maakunnan kunnissa on jo kehitetty hyviä sosiaali- ja terveydenhuollon välisiä yhteistyömuotoja. 
Vöyrillä on kehitetty malli, jossa sosiaalityöntekijä ja terveydenhoitaja työskentelevät parina. 
Kristiinankaupungissa koko sosiaalitoimi, terveydenhuolto ja sairaanhoito on integroitu samaan 
toimipisteeseen, sosiaali- ja terveyskeskukseen, mikä mahdollistaa tiiviin yhteistyön ja moniammatilliset 
työmenetelmät. Pietarsaaren seudulla on useita vuosia kehitetty moniammatillisia tiimejä ja 
työmenetelmiä, kuten Toivotiimi ja Helmitiimi.   Työryhmä on todennut, että (sote) yhteistyö voi toimia 
helposti ja joustavasti pienemmissä kunnissa, koska eri ammattiryhmät näissä kunnissa usein 
työskentelevät lähellä toisiaan tai jopa samoissa toimitiloissa. Kun etäisyydet ovat lyhyitä, kynnys 
yhteydenotolle ja yhteistyölle on usein matalampi.  
Nuorisoasema Klaara on myös matalan kynnyksen toiminnan muoto, jossa työskentelee moniammatillinen 
tiimi ja jonka toimintamallit tulee ottaa käyttöön koko maakunnassa. Pietarsaaren seudulla suunnitellaan jo 
nuorisoasemaa. Myös Pietarsaaressa on suunniteltu, että asema toimii matalan kynnyksen periaatteella 
(tarjoaa tukea ennen kuin ongelmat kasvavat liian suuriksi). Nuorisoasemat voivat täydentää 
mielenterveystoimistoja, joihin tänä päivänä on pitkät jonot.  
Psykososiaalisen yksikön (Rannikko-Pohjanmaan kuntayhtymä) toiminnassa testataan ahdistusoireisille 
henkilöille uutta toimintaa sisältäen yksilölliset harjoitusohjelmat + seuranta ym. sovelluksessa. Ohjelman 
kautta henkilö voi olla yhteydessä omahoitajaan tai ammattihenkilöön. Tämäntyyppiset sovellukset ovat 
kustannustehokkaita ja ovat myös asiakkaan resursseja ja kärsimystä säästäviä. Toiminta ylläpitää 
motivaatiota ja saa potilaan/asiakkaan sitoutumaan.  Tällaista sähköistä palvelua voidaan käyttää myös 
muissa kuntoutusmuodoissa, mutta se ei voi korvata henkilökohtaista kontaktia.  

Uusia palveluohjauksen muotoja (case management) työstetään myös maakunnan eri osissa juuri nyt. 
Eteläisellä alueella pilotoidaan parhaillaan case management -mallin puitteissa järjestelmää, jossa 
kuntoutuskoordinaattori ottaa kopin asiakkaista, jotka ovat vaarassa syrjäytyä ja tarttuu asiakkaiden 
asioihin. Tarvitaan case managereita, jotka auttavat sitä 10 % osuutta ihmisistä, jotka käyttävät 80-90 % 
sote-palveluista. Case management—malli on myös otettu käyttöön erikoissairaanhoidossa, joka tekee 
yhteistyötä peruspalvelujen kanssa.  Myös Laihialla on kehitetty erityistä palveluohjausta henkilöille, jotka 
käyttävät paljon sote-palveluja. 
Erilaisissa kehittämishankkeissa (Kaste, Parempi Arki, ProSos) on uusia menetelmiä ja malleja työstetty ja 
kokeiltu. Hyviksi todettujen mallien tulee saada laajempaa levitystä, siten että niitä voitaisiin soveltaa koko 
maakunnassa. Esimerkkinä tästä voidaan mainita Parempi Arki –hankkeen kartoitusvälineet ja 
palveluketjut.  Kuviossa 1 kuvataan työttömien palveluprosessia Pietarsaaren sosiaali- ja 
terveydenhuoltoalueella.  
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Kuvio 1. Työttömien palveluprosessi Pietarsaaren sosiaali- ja terveydenhuoltoalueella  
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4. Kuvaus palvelutasoista, palvelurakenteesta ja palveluverkosta tulevassa maakunnassa  
 
Sosiaali- ja terveydenhuoltouudistuksen tavoitteena on ollut peruspalvelujan vahvistaminen ja 
valinnanvapauden lisääminen. Suunniteltu valinnanvapauslaki antaa asiakkaalle oikeuden itse valita mitä 
sosiaali- ja terveydenhuoltokeskusta ja hammashoitoa hän haluaa käyttää, nämä voivat olla joko yksityisiä 
yhtiöitä tai maakunnan omistama yhtiö. Maakunnan liikelaitos järjestää palvelut, joita valinnanvapaus ei 
koske, päivystytoiminnan ja suurimman osan erikoissairaanhoidosta ja sosiaalihuollosta.  

Sähköiset ratkaisut ja palvelut ovat kovasti tulossa ja niiden tarjonta kasvaa tulevaisuudessa (esim. 
sähköiset neuvontapalvelut, tsättipalvelut, sähköinen ajanvaraus, erilaiset verkkoterapiat, sähköiset 
yhteydet terapeutteihin, sosiaalihuoltoon, lääkäreihin jne). Sähköisten palvelujen avulla yhteyttä voidaan 
ottaa helposti ohjauksen ja palveluneuvonnan saamiseksi. Sähköisiä palveluja kehitettäessä on kuitenkin 
huomattava, että yhteiskunnassa on henkilöitä, jotka eivät voi eivätkä halua käyttää sähköisiä palveluja. 
Sähköisten palvelujen käytön vaikeus saattaa johtua kielivaikeuksista, kapasiteetin puutteesta ja jopa 
tarvittavien tunnistautumistodisteiden puutteesta (henkilötunnus, verkkopankkitunnukset) tai tarvittavan 
tekniikan puutteesta. Sähköiset neuvontapalvelut eivät tämän vuoksi voi olla ainoa palvelumuoto, vaan 
samalla tarvitaan muita palveluneuvonnan ja –ohjauksen muotoja.  

Palveluohjausta ja muita palveluja henkilön lähialueella voidaan tarjota jonkinlaisissa hyvinvointikeskuksissa 
tai sosiaali- ja terveyskeskuksissa. Hyvinvointiasemilla tulee olla matalan kynnyksen periaatteen mukaiset 
toiminnot siten, että palveluja saadaan myös ilman ajanvarausta. Näissä pisteissä tulee tarjota 
palveluohjausta ja neuvonantoa asioissa, jotka koskevat toimeentuloa, arjen hallintaa ja ohjausta eri 
palvelumuodoista sekä apua etuhakemusten tekemisessä. Myös erimuotoista elintapaneuvonantoa tulee 
olla tarjolla. Hyvinvointikeskuksessa tulee olla sekä terveydenhuollon että sosiaalihuollon palveluja, jotta 
ammattiryhmät voivat olla yhteistyössä asiakkaan asioissa (esim. parityönä).  

Tulevaisuuden palvelurakenteissa asiakkaiden lähialueella on oltava yksiköitä, joissa palveluohjauksen 
lisäksi voidaan tehdä palvelujen ja sosiaalityön arviointia sekä tarvittaessa lähettää asiakas eteenpäin 
tarvitsemaansa palveluun. Lähialueella tulee olla henkilökuntaa, joka antaa taloudellista ja sosiaalista tukea 
kriisitilanteissa sekä tekee päätöksiä täydentävästä ja ennaltaehkäisevästä toimeentulotuesta. Lähellä 
asiakkaita tulee myös olla asiakkaalle nimetty yhteyshenkilö (omatyöntekijä), joka voi seurata asiakasta ja 
hänen saamaansa palvelua. Lähialueen yhteyshenkilöt voivat arvioida asiakkaan palvelutarvetta ja ohjata 
asiakkaan eteenpäin tämän tarvitessa erityisiä palveluja, esim. päihdehuollon palvelut, 
mielenterveyspalvelut jne.   

Mitä tulee sekä kuntien sisäisiin etäisyyksiin että kuntien ja maakunnan keskuksen välisiin etäisyyksiin on 
äärimmäisen tärkeää, että sosiaali- ja terveydenhuollon vastaanotot säilyvät kunnankeskuksessa, jotta 
asukkaat voivat hakeutua lääkäriin tai muun sosiaali- tai terveydenhuoltotyöntekijän vastaanotolle, vaikka 
käytettävissä ei olisi joukkoliikennettä. Useissa kunnissa (esim. Kruunupyy, Kristiinankaupunki) on 
joukkoliikenne on erittäin vähäistä tai sitä ei ole ollenkaan tarjolla. Järjestelmä, jossa on henkilökohtaiset 
kotiin tulevat hoitajat tai ohjaajat on vaihtoehtoinen palvelu tilanteissa, joissa ei ole mahdollista käydä 
lääkärin tai terveydenhoitajan vastaanotolla.  

Erityistä osaamista vaativat palvelut voivat olla keskitettyjä tai koottuina tietyille paikkakunnille. Tällaisia 
voivat olla esimerkiksi erityisosaamista edellyttävät tai harvoin tarvittavat palvelut, esim. 
vammaispalvelut, päihdepalvelut tai lastensuojelun palvelut. Täytyy olla selkeät kriteerit siitä, milloin ja 
miten asiakasta ohjataan palveluiden piiriin. 
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Sosiaali- ja terveyskeskus, jossa on myös sosiaalihuollon ammattihenkilö, jolla rooli ja määritelty 
tehtävänkuva sosiaalisten- ja elämänhallinnallisten ongelmien asiantuntijana pystyy arvioimaan tuen tai 
palvelun tarvetta ja ohjaamaan asiakasta tai perhettä oikean palvelun piiriin oikea-aikaisesti. Etsivä 
sosiaalityö palvelujen ulkopuolelle jäävien löytämiseksi on kehittämiskohde ja palvelumuoto, jota on 
rakennettava palvelurakenteeseen. 
Työryhmä painottaa, että on tärkeää että uusissa palvelurakenteissa on tarpeeksi matalan kynnyksen 
toimintaa ja palveluja, jotka ovat lähellä sekä asiakkaiden saatavissa nopeasti. Matalan kynnyksen 
palvelujen ja varhaisen palveluohjauksen ja –arvioinnin avulla asiakas voi saada oikeanlaista apua, oikealla 
tasolla ja oikeaan aikaan. Ennaltaehkäisevät toimenpiteet sekä tuki ja palvelut varhaisessa vaiheessa 
ehkäisevät ja vähentävät erityispalvelujen tarvetta. Asiakkaan lähiympäristössä olevista palveluista 
asiakkaita tulee myös tarvittaessa voida ohjata eteenpäin erityispalveluihin.  

 
5. Talouden näkökulma palvelutasoihin, -rakenteisiin ja – verkkoon 

Nykyisen tehtäväksiannon puitteissa (per 30.4.2017) työryhmä ei ole analysoinut kyseisten palvelujen 
kustannuksia, muutoin kuin muodostanut itselleen käsityksen nykytilanteesta kansallisen kustannusten 
seurantatilaston avulla, joka koskee mm. toimeentulotukea ja kuntien kuluosuuksia pitkäaikaistyöttömien 
työttömyyskorvauksista (Kela). Taloudellisia vaikutuksia on vaikea mitata, sillä ne ovat riippuvaisia muista 
sote-palveluista ja muista palveluista eli palvelut ovat osa muita palvelukokonaisuuksia. Jos painopisteen 
tulisi olla peruspalveluissa erityispalvelujen sijaan, peruspalveluissa pitää myös olla riittävästi resursseja.  

 

6. Palvelukokonaisuuksien muodostaminen 
 

Kotiin tai lähelle kotia vietävät palvelut 
 
 sähköiset palvelut  
 palveluohjaus 
 nuorisovastaanotto 
 etsivä toiminta 
 kotipalvelu 
 perhetyö 
 liikkuvat vastaanotot ja palvelut  

 
 

Kuntakeskuksissa annettavat palvelut 
 

 Perusterveyden- ja sosiaalihuolto (hyvinvointikeskukset) 

 Palveluohjaus ja palvelujen arviointi 

 Elintapaneuvonta, ravintoneuvonta 

 Sosiaalityöntekijän ja terveydenhoitajan vastaanotot 

 Oma yhteyshenkilö sosiaalipalvelujen käyttäjille 

 Perhekeskustoiminta 

 Toimeentulotukien käsittely 

 TYP-toiminta 



 

26 
 

 Paperittomien kiireelliset palvelut 
 

 

Laajemmilla toiminta-alueilla toteutettavat palvelut 
 

 Mielenterveyspalvelut, esim. psykososiaaliset yksiköt 

 Päihdehuollon palvelut 

 Kuntoutustiimi 

 Kriisityön akuuttitiimi 

 Erikoisvastaanotot 

 

Maakunnan kattava palvelu 
 

 Sosiaalipäivystys 

 Sosiaali- ja potilasasiamiehen palvelut 

 Erikoissairaanhoito 

 Vaativat palvelutarpeen selvitykset 

 Vaativat työkykyä koskevat selvitykset 
 
 

Palvelut, jotka toteutetaan yhteistyöalueella (=erikoisvastaanotot) 
 Palvelut ihmiskaupan uhreille 
 
 

 

7. Monituottajamallin (kolmas sektori ja yksityiset) sekä valinnanvapauden näkökulma 
suunnitelmassa 

 
Yhteisöillä on suuri merkitys ihmisten hyvinvoinnille ja siinä yhdistyksillä on merkittävä rooli. Sosiaalinen = 
yksilön ja yhteisön/yhteiskunnan välinen ilmiö. Virallinen taho voi olla se taho joka tunnistaa ja ohjaa, 
mutta ratkaisu voi olla myös muualla kuin virallisessa palvelujärjestelmässä  
 

 

8. Asiakkuuksien hallinta ja ohjaus 
 
Tavoitteena on vahvistaa palvelujen saatavuutta ja perustason palveluja ja että mahdollisimmat monet 
asiakkaiden asioista voitaisiin hoitaa perustasolla. Asiakkailla tulee siksi myös olla nimetty yhteyshenkilö tai 
vastuuhenkilö perustasolla ja asiaakkaan omaa vastuuta tulee myös korostaa. Jos painopiste on perustason 
palveluissa, tulee myös resursseja olla riittävästi.  Jotta voidaan puuttua asioihin ajoissa ja ilman pitkiä 
odotusaikoja, henkilöstövahvuuden on oltava riittävä. Henkilöstön osaaminen muuttuneissa rakenteissa 
tulee myös varmistaa esim. täydennyskoulutuksella ja riittävällä tiedottamisella ja ohjauksella.    
Työryhmä on myös keskustellut sosiaaliohjauksesta ja sen jatkokehittämisestä. Työryhmä toteaa, että 
yhteisisä malleja tarvitaan eri kohderyhmien sosiaaliohjaukseen (tämä noteerattavaksi jatkosuunnittelua 
varten). Myös sosiaaliohjaajan ja sosiaalityöntekijän välinen työnjako tulee määritellä jatkotyössä.  
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9. Rajapinnat ja yhteispinnat työryhmien välillä sekä suhteessa peruskuntiin (esim. hyvinvointi 
ja terveys) 

 

Sosiaali- ja terveydenhuoltouudistuksen jälkeen kunnat eivät enää vastaa sosiaali- ja terveyspalveluista. Sen 
sijaan kunnat vastaavat myös jatkossa kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä. Sekä kuntien 
että maakuntien tulee tehdä hyvinvointia ja terveyttä edistävää työtä. Maakuntien tehtävänä on tehdä 
yhteistyötä kuntien kanssa, tarjota asiantuntemusta sekä tukea kuntia hyvinvointia ja terveyttä edistävässä 
työssä. Myös kolmas sektori on tärkeä yhteistyökumppani hyvinvointityössä.  

Nuorella ja työikäisellä väestöllä, joka on työryhmän kohderyhmä, on samanaikaisesti kosketuspintaa 
useaan muiden työryhmien kohderyhmään. Työikäisillä on usein perhe ja/tai ikääntyneet vanhemmat, 
minkä johdosta muille kohderyhmille samanaikaisesti suunniteltavat palvelut vaikuttavat tämän työryhmän 
kohderyhmään. Toimivat palvelut esim. ikääntyvälle väestölle tai lapsille ja nuorille voivat siten helpottaa 
työikäisten omaisten elämää.  

Kun elämässä syntyy kriisejä, voidaan tarvita kiireellisiä palveluja sosiaalipäivystyksen muodossa. 
Sosiaalipäivystysasiaa käsitellään toisessa työryhmässä, mutta nuorten aikuisten ja työikäisten työryhmä 
haluaa tuoda esille, että maantieteellisten etäisyyksien johdosta olisi tärkeää, että päiväsaikaan on 
saatavilla jonkin muotoista sosiaalipäivystystä eri alueilla (Pietarsaari?, Kristiinankaupunki?).   

Työryhmä on myös todennut, että yhä enemmän paikallaan istuvan elämäntavan takia työryhmän 
kohderyhmälle tarvitaan runsaasti toimintakykyä ylläpitäviä palveluja, kuten fysioterapiaa. Työ- ja 
toimintakyvyn ylläpitämiseksi on tärkeää, että palveluja ja ohjausta omatoimisuuteen voidaan tarjota 
varhaisessa vaiheessa (rajapinta kuntoutuksen ja toimintakyvyn sote-työryhmään).  
 
Nuorten aikuisten ja työikäisten työryhmässä ei ole ollut edustusta terveydenhuollon sosiaalityöstä. 
Terveydenhuollon sosiaalityöntekijöillä on erityisosaamista ja he toimivat sosiaalihuollon, terveydenhuollon 
ja erikoissairaanhoidon rajamailla. Tämä työ on otettava huomioon sosiaali- ja terveydenhuoltouudistuksen 
kokonaissuunnittelussa (rajapinta sairaala- ja osastohoidon työryhmään). 

 

10. Ehdotuksia vaiheisiin muutoksen suorittamiseen sekä kriittisiin kohtiin 
 
Suuri haaste uudistuksen läpiviemisessä on yhtenäisten potilas- ja asiakastietojärjestelmien puute 
maakunnassa. Vaaditaan resursseja ja asiantuntemusta uuden tekniikan ja sähköisten palvelujen 
kehittämiseksi, käyttöönottamiseksi ja ylläpitämiseksi.   
 
Perustoimeentulotuen käsittely on vuoden vaihteessa läpikäynyt suuren uudistuksen. 
Perustoimeentulotuen siirtäminen Kelalle aiheutti henkilökohtaisen palvelun ja palvelun käsittelyn 
etääntymisen asiakkaista ja päätöksenteosta tuli enemmän järjestelmän ohjaamaa. Sosiaali- ja 
terveydenhuoltoa uudistettaessa on kiinnitettävä huomiota siihen, minkälaisia seuraukset asiakkaille ja 
potilaille ovat, jotta sote-uudistus ei aiheuta samankaltaisia vaikutuksia asiakkaille kuin 
toimeentulotukiuudistus teki.  

Suomeen tulleille maahanmuuttajille tulevat reformit ja valinnanvapauden tuomat uudet asiat voivat olla 
vaikeasti ymmärrettäviä, ellei vielä ole oppinut kieltä. Maahanmuuttaja-asiakkaat tulevat tarvitsemaan 
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erityistä palveluohjausta voidakseen tehdä päätöksiä palveluistaan. Uusissa palvelurakenteissa tarvitaan 
myös henkilökuntaa, joilla on asiantuntemusta eri kulttuureista ja valmiuksia työskennellä tulkin kanssa.   

 
11. Muuta, jota työryhmä haluaa nostaa esiin 

 
Maakunnassa jo rakennettuina olevia hyviä palvelumuotoja sekä olemassa olevia hyviä käytäntöjä on 
hyödynnettävä, jotta ei tuhota hyvin toimivia työmuotoja ja palveluja.    
 
Sosiaalihuoltoa ja sosiaalityön merkitystä ei saa unohtaa tulevassa uudistuksessa. Ellei ihmisten 

lähiympäristössä ole sosiaalihuoltohenkilökuntaa, joka voi auttaa ihmisiä ratkaisemaan jokapäiväisiä 
sosiaalisia kysymyksiä ja ongelmia, ihmisten ongelmat kasvavat ja synnyttävät suuremman kalliiden 
erityispalvelujen tarpeen.  Ks. kuva 
Maakunnassa on nostettu esille palvelujen saamisen tärkeys omalla äidinkielellä. Sosiaali- ja 
terveydenhuollon rakenteita muotoiltaessa maakunnassamme on siksi tärkeää, että palvelut luodaan siten, 
että ruotsinkielisten palvelujen lisäksi myös taataan suomenkieliset palvelut ruotsinkielisillä alueilla.  
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Työryhmä 3 Ikäihmiset 
 
1. Työryhmän palvelukokonaisuus, työryhmän kokoontumiset (pvm:t) ja työskentelyyn 

osallistuneet 

Taustaa 

Työryhmä on laatinut suunnitelman ikäihmisten palvelukokonaisuudesta, jonka keskiössä on ikäihmisen 
arkiselviytyminen ja kotona asuminen. Keskeisiä periaatteita ovat omahoitoon ja kuntoutumiseen 
tukeminen, palveluiden/hoidon suunnitteluun osallistuminen, valinnanmahdollisuus ja 
itsemäärääminen.  

Ikäihmisten palvelukokonaisuus muodostuu seuraavista kokonaisuuksista:  

(1) Sosiaalihuoltolain/vanhuspalvelulain mukainen palveluohjaus perustuu kokonaisvaltaiseen 
palvelutarpeen arviointiin. Palvelu on moniammatillista (kts myös geriatriset palvelut), 
kuntoutumista edistävää ja asiakkaan osallistumista ja valinnanvapautta tukevaa.  Palveluohjauksen 
rajapinnat:   

 Vammaispalvelu, kuntoutuspalvelut, päihde- ja mielenterveyspalvelut 

 Akuuttihoito ja päivystys/sairaalahoito/osastohoito 

 Kunnan ohjaus ja neuvonta (hyte palvelut) 
 

(2) Kotona asumista tukevat palvelut muodostuvat kotihoidosta (tilapäinen Sote keskukseen ja 
pitkäaikainen Maakunnan liikelaitokseen), omaishoidon tuesta mm. omaishoidon lakisääteiset 
vapaapäivät, perhehoidosta, intervallihoidosta/akuutista intervallihoidosta, yöpartiotoiminnasta ja 
kotikuntoutuksesta kuten myös koneellisesta lääkejakelusta (Anja). Seniorineuvola ja suun hoito 
kuuluvat Sote keskukseen osana lääkärin ja hoitajan vastaanottoa, myös ennaltaehkäisevät 
hyvinvointia edistävät kotikäynnit kuuluvat Sote keskukseen. 

(3) Asumispalvelut. Työryhmä toteaa, että tehostettu palveluasuminen, jossa henkilöstö on paikalla 
24/7, kuuluu tulevaisuudessa ns. yhtiöiden järjestämään toimintaan. Asiakkaat ohjautuvat 
palveluihin maakunnan palveluohjauksen kautta. Tuettu palveluasuminen, jossa henkilöstö on 
paikalla päivisin, tulee jatkossa olla kotihoidon turvin olevaa senioriasumista. 

Senioriasuminen on kunnan tai yksityisen järjestämää (nonSote) asumista (omarahoitteinen tai 
vuokra), jossa Sote palvelut toteutetaan tarvittaessa kotihoitona maakunnan palveluohjauksen 
myöntämänä.  

(4) Ikäihmisten geriatriset palvelut toimivat läpileikkaavana horisontaalisena toimintana osana 
ikäihmisten palvelukokonaisuutta, kohdentuen erityisesti niihin ikäihmisiin, jolla on monialaisia 
sairauksista johtuvia arkiselviytymisen ongelmia eikä väestölle tarkoitetut ns. valinnanvapauden 
piirissä olevat sotekeskuksen palvelut (lääkäri/hoitajavastaanotto) riitä. Asiakkaat, jotka tarvitsevat 
laaja-alaista geriatrista, moniammatillista arviointia, mahdollista arviointiyksikössä tai kotona 
tapahtuvaa seurantajaksoa tai tehostettua kotikuntoutusta (=selvitysjakso), hyötyvät geriatrisista 
palveluista. Geriatriset palvelut sisältävät aina geriatrisen arvioinnin ja seurannan. Palvelu voidaan 
toteuttaa paikan päällä asiakaskontaktina, konsultoiden tai digitaalisten järjestelmien avulla 
(etäteknologia). Geriatriset palvelut perustuvat aina tavoitteelliseen hoitosuunnitelmaan, jonka 
toteutumista arvioidaan säännöllisesti. Digitaliset ja liikkuvat palvelut tukevat kotona asumista ja 
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arkiselviytymistä. Digitaalisten palvelujen tarkoituksena on lisätä itsemääräämistä kotona ja 
asumispalveluissa. Liikkuvien palvelujen avulla pyritään vähentämään päivystyskäyntejä ja 
kohdentamaan tarvittava palvelu tarkoituksenmukaisesti. Työryhmä toteaa, että arkiselviytymistä 
edistävät kotihoitoa korvaavat digipalvelut (virtuaalihoiva) ja liikkuvat palvelut tulee olla maakunnan 
koordinoimia.  

(5) RAI järjestelmän tunnuslukujen käyttö asiakastasolla mahdollistaa palvelun/hoidon vaikutusten 
seurannan ja arvioinnin. Maakuntatasolla on mahdollista yhteisen ”pilvipalvelun” avulla tarkastella 
asiakasrakennetta ja hoidon laadun tasoa. Maakuntaan luodaan yhtenäiset palvelukriteerit, joiden 
rakentaminen on RAI:ta käyttäen mahdollista. Ikäihmisten palvelujen kriteereistä päättää maakunta. 
RAI on yhtenäinen ”kieli” maakunnassa, kun arvioidaan ikäihmisten toimintakykyä ja 
palvelutarvetta. Monessa kunnassa on jo nyt käytössä RAI pohjaiset palvelukriteerit. RAI:ta voidaan 
hyödyntää asiakassegmenttien rakentamisessa. 

(6) Hyte palvelut ovat pääosin muun kuin maakunnan tuottamia palveluita. Työryhmä esittää, että 
maakunnan tehtävänä on koordinoida Hyte palvelujen kokonaisuutta yhteistyössä kuntien kanssa. 

(7) Ikäihmisen kuntoutumista edistävä toiminta on ikäihmisten palvelua tuottavan 
henkilöstön/yksikön yhteinen toimintamalli, johon sitoudutaan. Toimintamallin lähtökohtana on 
tavoitteellinen 

kuntoutumissuunnitelma harjoitteluohjelmineen, jonka toteuttamista lähipalveluja tuottava taho 
tukee, seuraa ja arvioi. Lähtökohtana on aina ikäihmisen optimaalinen arjessa selviytyminen ja kotona 
asuminen. Tavoitteena maakunnassa on kehittää yhteinen kotikuntoutusmalli. 

Kuviossa 1 on kuvattu työryhmän esittämän ikäihmisten palvelukokonaisuuden osa-alueet.  

 

Kuvio 1. Ikäihmiset palvelukokonaisuus 
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Ikäihmiset työryhmän työskentely ja kokoontuminen 

Työryhmä on kokoontunut 8 kertaa ajalla 24.10.2016- 26.4.2017. Työryhmä on hyödyntänyt työssään 
asiantuntijoita ja tehnyt kyselyjä lähtötilanteen kartoitusta varten. Lisäksi kuntien hyväksymät tuki/ 
koti- ja omaishoidon sekä asumispalvelujen kriteerit on analysoitu.  

Työryhmä on järjestänyt kaksi seminaaria, joista 17.11.2016 järjestetty seminaari toteutettiin yhdessä 
STM:n kanssa. 

Työryhmän jäsenet 

 Holmlund Leif, kotihoidon johtaja, Vaasan kaupunki, koti- ja laitoshoito, pj 

 Riddar Peter, johtava lääkäri, Rannikko-Pohjanmaan sosiaali- ja perusterveydenhuollon 
kuntayhtymä, pj 

 Vähäkangas Pia, Pohjanmaan muutosagentti, pj 

 Bäck Lisen, vanhustenhuollon johtaja, Vöyrin kunta 

 Björkman Johanna, vanhushuollon johtaja, Korsnäsin kunta 

 Knif Pirjo, vanhushuollon päällikkö, Pietarsaaren sosiaali- ja terveysvirasto 

 Ikkala-Västi Annika, palveluasumisen johtaja, Vaasan kaupunki, koti- ja laitoshoito 

 Palmberg Riitta, osastonhoitaja, Kristiinankaupunki 

 Sandbacka Joakim, aluejohtaja, Folkhälsan 

 Orava Marjo, perusterveydenhuollon avohoidon ylihoitaja, Pietarsaaren sosiaali- ja terveysvirasto 

 Tiilikka Maija-Liisa, kotipalveluohjaaja, Vaasan kaupunki, koti- ja laitoshoito 

 Eriksson Jim, perusturvajohtaja, Närpiön kaupunki (1.3.2017 lähtien) 

 Pellfolk Tony, perusturvajohtaja, Närpiön kaupunki (1.3.2017 asti) 

 Sandberg Anna-Maria, terveyskeskuslääkäri, Närpiön terveyskeskus 

 Häggblom Mona, palveluohjaaja, Kruunupyy (1.3.2017 lähtien) 
 
Seuraavat henkilöt ovat myös osallistuneet työryhmän työskentelyyn ja kommentoineet loppuraporttia: 
 
Asiantuntijajäsen 

 Paloneva Matti, Vaasan kaupungin koti- ja laitoshoidon tulosaluejohtaja 
 

Muutosagentin tukiryhmä 

 Backström Alice, Mustasaaren kunnan sosiaalijohtaja 

 Pirttiperä Jarkko, Rannikko- Pohjanmaan sosiaali- ja perusterveydenhuollon kuntayhtymän johtaja 

 Waden Pirjo, Vaasan kaupungin ikäkeskuksen johtaja 
 

       Maria Hammar, Vaasan keskussairaalan pth- yksikön suunnittelija on toiminut kokoussihteerinä. 
 
 

 

2. Nykytilan kuvaus sekä arvio palvelutarpeesta tulevassa maakunnassa 

Palvelurakenteen suunnittelussa on keskeistä ottaa huomioon mm. maakunnan väestömäärä ja 
maantieteellinen rakenne. Pohjanmaan maakunta on maantieteellisesti pitkä ja kapea. Väestöpohjan ja 
väestön ikärakenteen osalta on kuntien välillä vaihteluja. Väestöpohjaan vedoten on ikäihmisten 
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palvelujen osalta tarkoituksenmukaista rakentaa palvelukokonaisuus, joka muodostuu kolmesta 
toiminta-alueesta (eteläinen, Vaasan alue ja pohjoinen).  

Väestömäärän ja huoltosuhteen muutos tuo haasteita palvelutuotannolle erityisesti 
kustannusvaikuttavuuden näkökulmasta. Palveluohjauksen osalta maakunnan eteläosassa on 
tarkoituksenmukaista rakentaa toimintamalli, jossa palveluohjaukseen integroidaan sekä ikäihmiset 
että lapset, perheet ja työikäiset. Maakunnan pohjoisella alueella (Pietarsaaren alue) tulisi nykyistä 
palveluohjauksen tiimin osaamista hyödyntää ja edelleen kehittää. Vaasan alueella ikäihmisten 
palveluohjauksen toimintamallin rakentamisella on kiire, jotta ikäihmisten sairaalapalvelujen käyttöön 
voidaan vaikuttaa. On tärkeä integroida SoTe toiminnot yhteen, kun valinnanvapauslainsäädäntö siihen 
velvoittavat. 

Työryhmä asettaa tavoitteeksi vuodelle 2025, että 75 vuotta täyttäneiden, % osuus 
vastaavanikäisestä väestöstä saavuttaa tavoitetason seuraavasti: 

- Kotona asuu vähintään 94 % 
- Säännöllisen kotihoidon piirissä olevien määrä (30.11) ja omaishoidon tuen hoidettavien määrä 

vuoden aikana tulee saavuttaa vähintään kansallisen tavoitteen tason  
- Tehostetussa palveluasumisessa (30.12) olleiden määrä tulee vähentyä vähintään kansallisen 

tavoitteen tasolle 
- Pitkäaikainen laitoshoito lopetetaan 

 
Tavoitteet edellyttävät sitä, että ikäihmiset ohjautuvat päivystykseen ja sairaalahoitoon ainoastaan 
sairauden hoitoon liittyvillä indikaatioilla ja sitä, että sairaalahoidossa olevien ikäihmisten osalta 
aloitetaan kuntoutumisen tukeminen ja kotiutumisen suunnittelu jo tulovaiheessa moniammatillisena 
yhteistyönä. Lisäksi edellytetään, että palveluohjauksen maakunnallinen toimintamalli ja 
palvelukriteerit ovat käytössä. Lisäksi tavoitteiden toteutuminen edellyttää kunnilta senioriasumiseen 
ja yhteisöllisyyteen panostamista sekä Hyte palveluiden kehittämistä. 
 

 

3. Nykytilan ja esitetyn arvion pohjalta nousseet hyvät toimintatavat, jotka olisi hyvä ottaa 
maakunnan yhteisiksi käytännöiksi.  

 

Hyviä käytäntöjä, joita voidaan ottaa käyttöön ja kehittää edelleen 
- Kotikuntoutustoimintamalleja on kehitetty 
- Palveluohjausta on kehitetty ja yhteisiä toimintamalleja luotu (KASTE hankkeet) 
- RAI järjestelmä on käytössä melkein kaikissa kunnissa, Vaasan käyttöönotto meneillään 
- Digitalisten palvelujen (virtuaalihoiva) käyttöönotto meneillään (Vaasa) ja käytössä (Geritrim) 
- Kuntoutumista edistäviin toimintamalleihin ja kinestetiikan käyttöön on panostettu 
- Sote integraatiota edistäviä toimintamalleja on kehitetty, Parempi arki hankkeet, Helmi tiimi 
- Kotihoidon toiminnanohjausta ja optimointia hyödynnetään useassa kunnassa 
- Palveluseteli on otettu käyttöön useilla paikkakunnilla, päätöksentekoprosessit ja 

seurantamenetelmät on määritelty 
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Kehittämishaasteet 
Perhehoitoon liittyvät toimintamallit puuttuvat kokonaan. Liikkuvien palvelujen käyttö on alueella 
vähäistä. Yhteydensaanti palveluihin on alueella vaihtelevaa. Hakeudutaan päivystykseen, kun muuta 
yhteydenottopaikkaa ei ole tiedossa. Asiakasmaksuperusteet vaihtelevat. Toimintakäytännöt 
vaihtelevat kunnittain ja alueittain. Hyte ja ennaltaehkäiseviä palveluja on vielä vähän. Geriatrinen 
osaaminen on maakunnassa hajautettu, osittain yksityisen palvelutuottajan koordinoimaa tällä 
hetkellä. Nykyinen toimintamalli ei edistä geriatrisen osaajien rekrytointia maakuntaan.  
 
 
 

4. Kuvaus palvelutasoista, palvelurakenteesta ja palveluverkosta tulevassa maakunnassa  

Lähipalvelut 

Lähipalvelu on lähellä väestöä oleva palvelu tai digitaalinen palvelu (digiasiointi, sähköposti, 
ryhmäkeskustelu, hoito-ohjeet, itsearviointi, jne) tai kotona tapahtuva palvelu tai liikkuva palvelu 
esimerkiksi kotikuntoutus.  

Esimerkkejä lähipalvelusta: Hyte palvelut (tukipalvelut) ja kotihoito. Maakunnan palveluohjausta 
toteutetaan lähipalveluna (palveluohjaajan kotikäynti). 

Keskitetyt palvelut 

Keskitetyt palvelut kootaan yhteen esimerkiksi kuntakeskukseen tai Sote palveluja tuottavan yksikön 
yhteyteen. Keskitetty palvelu toteutetaan yhden tai useamman kunnan yhteisellä toiminta-alueella 
väestömäärästä riippuen esimerkiksi kotihoidon liikkuva yksikkö (yöpartio, ”Eksoten ”päivystys 
olohuoneessa” mallin). Digitaaliset palvelut tuotetaan myös maakuntatasoisesti tai keskitetysti 24/7 
(virtuaalihoiva). 

Esimerkkejä keskitetyistä palveluista: Hyte neuvonta ja ohjaus kunnan kauppa/kirjastokeskukseen. 
Akuutti intervallihoito/intervallihoito osana tehostettua palveluasumista tai terveyskeskuksen 
vuodeosastotoimintaa. 

Intervallihoito kootaan omaksi yksiköksi. Perhehoito voidaan järjestää yhdessä useamman kunnan 
alueella. Palveluohjaus sijoittuu fyysisesti keskitettyjen palvelujen yhteyteen, josta lähipalveluina 
tehdään kotikäynnit.  

Maakuntatason palvelut 

Ikäihmisten palvelukokonaisuudesta palveluohjaus ja geriatriset palvelut ovat maakunnan liikelaitoksen 
tuottamia palveluita (sisältää palvelun ja päätöksentekoprosessin). Palveluohjaajat sijoittuvat alueille 
keskitetystä ja toteuttavat toimintaa lähipalveluina.   

Työryhmä toteaa, että valinnanvapauslainsäädännöstä riippuen kaikki muu ikäihmisten 
palvelukokonaisuuden osiot paitsi palveluohjaus ja geriatriset palvelut voivat olla Sote oy:n tai yksityisen 
toimijan/kolmannen sektorin tuottamaa palvelua.  
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Työryhmä palvelurakenne-ehdotus 

Työryhmä ei määrittele palveluasumisen paikkamääriä tai kotihoidon resurssitarvetta tässä vaiheessa, 
sillä määrien esittäminen edellyttää yksityiskohtaisempaa asiakasrakennetarkastelua ja siitä johdettua 
asiakassegmenttitason palvelutarvearviointia sekä palvelupakettien kehittämistä. Lisäksi tarvitaan 
enemmän tietoa ikäihmisten palvelu- ja hoitoketjun toteutumisesta ja kehittämistarpeista. Edellä 
mainittuihin liittyvä selvitys- ja kehittämistyön suunnitelma tulee tehdä syksyn 2017 aikana 
(Väliaikaishallinto, Ikäihmiset työryhmä ja muutosagentti).  

Työryhmä toteaa lisäksi, että kuntien kotihoidon kriteerit ovat sangen tiukat jo nyt. Jos nykyisten 
kriteerien mukaisesti jatkossa maakunnassa myönnetään säännöllistä kotihoitoa, kotihoidon 
asiakasrakenne muuttuu huomattavasti haastavammaksi nykytilanteeseen verrattuna. Toisaalta 
palveluohjaukseen on kehitettävä uusia, innovatiivisia toimintamalleja, joiden avulla digitaalisia ja 
kotona asumista edistäviä ratkaisuja otetaan käyttöön. Työryhmä esittää, että geriatrisen 
konsultointimahdollisuuden (24/7) rakentaminen tulisi tehdä jo syksyn 2017 aikana.  

Työryhmä ehdottaa, että maakuntaan muodostetaan kolme asiakaslähtöistä toiminta-aluetta:  

 Pohjoinen alue (Pietarsaari, Uusikaarlepyy, Luoto, Pedersöre, Kruunupyy) 

 Vaasan alue (Vaasa/Laihia, Mustasaari/ Vöyri)  

 Eteläinen alue (Maalahti, Korsnäs, Närpiö, Kaskinen ja Kristiinankaupunki) 
 

Maakuntatason palvelut tuotetaan kolmessa kohteessa esimerkiksi Pietarsaaressa, Vaasassa ja 
Närpiössä (= maakunnan liikelaitos tuottaa). Keskitetyt palvelut tuotetaan kuntakeskusten tai Sote 
yksiköiden yhteydessä. Lähipalvelut tuotetaan digitaataalisesti tai kotiin tuotettuna.  

Työryhmä toteaa kuitenkin, että nykyisestä vanhushuollon asumispalvelurakenteesta (=tuettu 
palveluasuminen) tulee siirtyä pois ja kehittää rakenne, jossa kotona asumista tuetaan mahdollisimman 
pitkään senioriasumisen ja yhteisöllisyyden periaatteen turvin. Tehostettuun palveluasumiseen tulee 
ohjautua ne henkilöt, joilla on suuri palvelutarve. Sairaalaosastoille/vuodeosastoille tulee ohjautua vain 
ne henkilöt, joilla on sairauden hoitoon liittyvä tarve ja joiden sairautta ei voida hoitaa kotona. 
Työryhmän asettaman palvelurakennetavoitteen (75+) vuodelle 2025 edellyttää kotona asumisen 
lisäämistä, tehostetun palveluasumisen vähentämistä ja laitoshoidon lopettamista.  
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Kuvio 4. Ikäihmisten palvelukokonaisuuden kolme toiminta-aluetta.  

 

5. Talouden näkökulma palvelutasoihin, -rakenteisiin ja – verkkoon 

Ikäihmisten palvelukokonaisuuden kustannusvaikuttavuutta on tarkasteltava osana SoTe palveluiden 
kokonaisuutta.  

 

6.  Palveluiden kokonaisuuden muodostaminen 

Laajemmalla toiminta-alueella toteutettavat palvelut 
 
 Palveluohjaus – maakuntataso  

Maakuntaan (liikelaitos) perustetaan keskitetysti johdettu palveluohjausyksikkö, jossa on laaja-alainen 
asiantuntijuus (palveluohjaus, geriatriset palvelut).  
 
Ikäihmisten lääketieteellinen palvelu 24/7 

Kun suunnitellaan SOTE-palvelut maakunnan alueen ikäihmisille, on lääketieteen asiantuntijoiden 
saatavuus avainasemassa. Ensisijainen arviointi tapahtuu ammattihenkilön toimesta 
(lähihoitaja/sairaanhoitaja), tarvittaessa voidaan konsultoida lääkäriä.  
Hauraan ikäihmisen ympärille rakennetaan siis systeemi, jossa omalääkärinä toimii geriatri tai geriatriaan 
perehtynyt yleislääkäri. Hänen lisäksi tarvitaan ympärivuorokautinen päivystysjärjestelmä, jonka lääkärit 
ovat tottuneet arvioimaan ja hoitamaan potilaita, joskus myös niiden puutteellisten tietojen avulla, joita 
voidaan välittää etä-lääketieteellisesti. Perusedellytys tähän toimintaan on kuitenkin varma pääsy 
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päivitettyyn sairaskertomukseen, jossa on myös otettu kantaa hoito-intensiteettiin, jos terveydentila 
heikkenee. Paikan päällä tarvitaan koulutettuja hoitajia, jotka voivat heti reagoida potilaan hälytykseen. 
Tehostetussa palveluasumisyksikössä on hoitajia aina saatavilla mutta kotihoidon potilaita varten tarvitaan 
liikkuva yksikkö, joka voi lähteä potilaan luokse tekemään hoidon tarpeen arvioinnin sekä tarvittaessa 
konsultoida lääkäriä.  
 
 

7. Monituottajamallin (kolmas sektori ja yksityiset) sekä valinnanvapauden näkymä suunnitelmaan 

 

Ikäihmisten palveluja toteutetaan jo nyt palveluseteliä käyttämällä. Yksityisiä, omalla riskillä toimivia 
palveluasumisen tuottajia, on maakunnan alueella tänä päivänä olemassa.  

 

8. Asiakkuuksien hallinta ja ohjaus 
 

Asiakkuuksien hallinnassa ja ohjauksessa käytetään apuna asiakassegmentointia. Asiakkaan tuen 
tarpeeseen perustuvat asiakassegmentit sovitaan yhtenäisesti koko maakunnassa. Segmentointikuvauksien 
avulla sovitaan suuntaa antavat palvelumuodot ja – paketit, mikä taas toimii asiakasohjauksen ja tarpeen 
määrittelyn tukena. Segmentointia tukee yhteinen palvelukriteeristö (esim. kriteerit kotihoidolle, kriteerit 
tukipalveluille, kriteerit tehostetulle palveluasumiselle).  

 
Asiakasohjauksessa korostuu asiakkaan oman toimintakyvyn huomioiminen ja tukeminen. 
Omatoimiselle asiakkaalle tarjotaan mahdollisuus luoda omaan tarpeeseen sopiva, kriteerit täyttävä 
palvelupaketti. Asiakkuuksien ohjausprosessi on kuvattava.  
 

 
Kuva 5. Kuvaus asiakassegmenteistä 
 
Kevyen linjan palvelut, ennaltaehkäisevät sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävät palvelut 
Maakunta määrittelee millaisia. Tuottajana voi toimia muu osapuoli (kolmas sektori, yksityinen). 
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Painopisteenä on eri viestintävälineiden avulla tapahtuva informaatio alueen (kunnan ja järjestöjen) 
hyte-palveluista. Omatoimisesti tietoa ja tukea etsiville asiakkaille tulee olla tarjolla yleistä 
neuvontapalvelua (kioskit, drop-in pisteet) ja itsehyödynnettäviä, sähköisiä, jopa interaktiivisia 
palveluita (esimerkiksi sähköinen palvelun ja hoidon tarpeen arvio ja suora ohjaus kunnan/järjestön 
hyte-palveluihin). Palvelun toteuttajalla on pääsy palveluverkostovalikoimaan ja tulee olla osaamista 
tunnistaa muuta tukea tarvitsevat asiakkaat sekä oikeus ohjata tarvittaessa asiakas eteenpäin.   
 
Tilapäistä tukea tarvitsevat asioivat todennäköisesti edellä mainittujen palveluiden lisäksi myös 
valinnanvapauden piiriin kuuluvissa sote-keskuksissa, lukuun ottamatta sosiaalipäivystystä ja 
sairaanhoidon päivystystä. Painopisteenä on kuntoutumista edistävä toiminta. Palveluvalikoimassa on 
sekä sote- että hyte-palveluita 
 
Vähäistä tukea tarvitsevat. Tämä asiakasryhmä ohjataan maakunnan (liikelaitos) 
palveluohjausyksikköön tarvearvioon. Palveluohjauskeskuksen tiimi tekee arvion ja tarvittaessa 
päätökset palveluista. Arvioinnissa hyödynnetään asiantuntijoita (mm. geriatria). Arvioinnin tueksi 
toteutetaan tarvittaessa kuntouttava selvitysjakso, jonka jälkeen tehdään lopullinen arvio.  
Palvelutarpeen arvion pohjalta laaditaan asiakassuunnitelma (aiemmin HOPA tai HOPS = hoito-, 
palvelu- ja kuntoutussuunnitelma). Suunnitelma sisältää kattavasti asiakkaan tarpeen mukaiset palvelut 
ja vastuut palveluiden toteuttamisesta, sisältäen omahoidon tai omaishoidon osuuden sekä edelleen 
mahdollisesti jatkuvat hyte-palvelut.  
 
Paljon / intensiivistä tukea tarvitsevat. Palveluohjaus edellyttää laaja-alaista, asiantuntijoiden tukemaa 
palvelutarpeen arviointia. Asiakkaalle laaditaan asiakassuunnitelma (= hoito-, palvelu- ja 
kuntoutussuunnitelma). Suunnitelmassa painottuu vahvasti hoidon ja hoivan osuus. Palvelut ovat 
vahvasti maakunnan liikelaitoksen koordinoimia, käytössä on henkilökohtainen budjetti (tai 
asiakasseteli). Palveluvalikoimassa on säännöllinen kotihoito, tehostettu palveluasuminen, perhehoito. 
Hyte-palveluiden osuus asiakkaalle vähäisempää, mutta omaishoitajien tukeen tulisi edelleen järjestää 
mahdollisuus erilaisiin hyte-palveluihin.  
 
 

9. Rajapinnat ja yhteispinnat työryhmien välillä sekä suhteessa peruskuntiin (esim. hyte) 

Yhteisiä rajapintoja ja niihin liittyvän toiminnan suunnittelua tehdään kunnan hyvinvointikertomuksessa 
ja vanhuspalvelulain mukaisessa ikääntyvien hyvinvointisuunnitelmassa.  

Asiakassegmentit vaikututtavat kunnan kanssa tehtävään yhteistyöhön 

Ikääntyvien tarpeet vaihtelevat yksilöllisesti. Suurin ryhmä on peruspalveluita käyttävät ns. tavalliset 
ikäihmiset, joita on noin 70 % 75 vuotta täyttäneistä. Osalta ikäihmisiä puuttuu turvaverkosto (mm. 
etäällä asuvat) ja osa voi olla muista syistä yksinäisiä tai turvattomia. Muistisairaat muodostavat 
erityisen ryhmän. Muistisairaus voi ilmetä eri tavoin mm. riippuen sairauden vaiheesta. 
Alkoholidementia ja muistisairauteen liittyvät käytösoireet vaativat erityisiä järjestelyjä, samoin 
psykogeriatristen asiakkaiden sekä päihde- ja mielenterveysasiakkaiden hoidon järjestäminen. 
 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen 

Peruskunnan rooli ja vastuu on erittäin tärkeä ikäihmisten hyvinvoinnin kannalta. Mikä sopii 
ikäihmisille, sopii kaikille! Maakunta tuottaa kunnille tietoa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen 
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painopistealueista sekä Ikääntyneen väestön tarpeista. Yhteistyötä kuntien kanssa voidaan 
hyvinvointikertomuksen näkökulmasta tehdä mm. panostamalla yhteisiin painopistealueisiin. Näiden 
tarkempaa määrittelyä tehdään vanhuspalvelulain edellyttämässä ikääntyvien 
hyvinvointisuunnitelmassa.  

Ikäihmisten palveluohjauksessa tulee olla ajantasainen tieto eri kuntien liikunta, kulttuuri, vapaan 
sivistystyön, yritysten, seurakunnan ym. tarjoamista palveluista 
 
Ikäihmiset työryhmä on työskentelyssään pyrkinyt kokoamaan maakunnan alueella olevaa ns. 
”vanhustenhuollon organisaatioissa” tapahtuvaa toimintaa. Työryhmä toteaa kuitenkin, että 
ikäihmisten palvelukokonaisuuden rakentaminen edellyttää näkökulman laajentamista 
poikkihallinnolliseksi ja osaksi Soten rakennekokonaisuutta.  
 
Työryhmä toteaa myös, että seuraavat kehittämiskohteet ovat osa muutosagenttihanketta ja niiden 
osalta sisällön kehittäminen aloitetaan jo syksyllä 2017. 
 

 Palveluohjauksen toimintamallit ja palveluohjauskeskuksen ”rakentaminen” maakuntaan 

 Asiakassegmenttien ja palvelupakettien kehittäminen ikäihmisten palvelukokonaisuuteen 

 RAI:n hyödyntäminen asiakastasolla mutta myös maakuntatasolla (yhteiset tunnusluvut ja 
seurantaindikaattorit) 

 Kotikuntoutusmallit ja kuntoutumista edistävät toimintamallit kotihoitoon/ kinestetiikka 
 

Väliaikaishallinnon työtä varten tulee jatkossa porautua syvemmälle ikäihmisten palveluja kuvaaviin 
tunnuslukuihin maakuntatasolla, kuntakohtaisesti ja palvelu/hoitoketjussa, jotta lähi- ja keskitetty 
palvelutuotanto ja resurssien käyttö/siirto voidaan suunnitella tarkoituksenmukaisesti.  
 
 

10. Muuta, jota työryhmä haluaa nostaa esiin 

  Puuttuva yhteiskunnallinen arvokeskustelu osana maakuntauudistusta ja Sotea 

 Ihmisen oma vastuu omasta terveydestä ja hyvinvoinnista, sukulaisten vastuu, yhteiskunnan 
vastuu  

Itsemäärääminen osana valinnanvapautta 

 Valinnanvapauden toteutuminen/turvaaminen esim. asiakassetelin tai henkilökohtaisen budjetin 
yhteydessä muistisairaan ikäihmisen osalta 

Hyte yhteistyö 

 Kokonaisuuden koordinointi ja kiinnostus Hyten tuottamiselle  
Väestön osallistuminen palvelujen kehittämistyöhön (maakuntatasolla) 

 asiakasraadit, vanhusneuvostot, jne. 
Johtaminen ja johtamisosaaminen 

 Liiketoiminnan ja muutosprosessien johtamiseen valmentaminen ja yhteisiin linjauksiin 
ohjaaminen (koskee kaikkia toiminnan tasoja) 
 

Työryhmä toteaa, että työryhmien välisiä rajapintoja ei ole käyty riittävällä tarkkuudella yhdessä läpi. 
Käsitteiden sisältöjen määrittäminen on jatkotyöskentelyssä tärkeää esimerkiksi akuutti intervalli ja 
arviointiyksikkö. Kruunupyy tuli mukaan työryhmän työskentelyyn vasta loppuvaiheessa, joten 
Kruunupyyn palvelurakenteesta tarvitaan jatkossa lisäselvityksiä 
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Työryhmä 4 Välittömän avun tarve 
 
 
1. Työryhmän palvelukokonaisuus, työryhmän kokoontumiset (pvm: t) ja työskentelyyn 

osallistuneet  

Työryhmä 

 Puheenjohtajisto:  
Pia-Maria Sjöström, Markku Sirviö, Auvo Rauhala 

 Jäsenet:  
Tom Lövdahl, Peter Nieminen, Karolina Lönnberg, Anne Karlsson, Madeleine Svanström, Kim Yli-
Pelkola, Risto Vesanto, Susann Granlund, Raija Strömsten.  

 Asiantuntijajäsenet:   
Hanna Kangasmaa, Tarja Holm.  

 Sihteeri:  
Maria Hammar 

 
Kokoontumiset 

 Kokotyöryhmä:  
27.10.2016, 2) 24.11.2016, 3) 15.12.2016, 4) 17.1.2017, 5) 21.2.2017, 6) 21.3.2017, 7) 11.4.2017. 

 Työryhmän puheenjohtajat:  
7.10.2016, 2) 14.10.2016, 3) 1.12.2016, 4) 24.1.2017, 5) 1.2.2017, 6) 6.3.2017, 7) 13.3.2017, 8) 
23.3.2017, 9) 29.3.2017, 10) 4.4.2017, 11) 20.4.2017. 

 Kaikkipuheenjohtajat: 
1) 4.10.2016, 2) 11.10.2016, 3) 18.11.2016, 4) 17.1.2017, 5) 21.2.2017, 6) 28.3.2017 7) 18.4.2017. 

Määritelmä 
 

 Välittömän avun tarpeella ymmärrämme terveydenhuoltolain ja sosiaalihuoltolain mukaisesti 
määritellyt kiireelliset hoidon ja/tai sosiaalihuollon tarpeet. 

 

 Terveydenhuoltolaissa todetaan:  
”Kiireellisellä hoidolla tarkoitetaan äkillisen sairastumisen, vamman, pitkäaikaissairauden 
vaikeutumisen tai toimintakyvyn alenemisen edellyttämää välitöntä arviota ja hoitoa, jota ei voida 
siirtää seuraavaan arkipäivään ilman sairauden pahenemista tai vamman vaikeutumista”.  

 

 Sosiaalihuoltolaissa todetaan:  
 ”Jokaisella kunnassa oleskelevalla henkilöllä on oikeus saada kiireellisessä tapauksessa yksilölliseen 
tarpeeseensa perustuvat sosiaalipalvelut siten, ettei hänen oikeutensa välttämättömään huolenpitoon 
ja toimeentuloon vaarannu.” 
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2. Nykytilan kuvaus sekä arvio palvelutarpeesta tulevassa maakunnassa  

Nykytilan kuvaus  

Välittömän avun tarpeet muodostavat heterogeenisen ryhmän fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia ongelmia. 
Tarpeet liittyvät toisiinsa ja usein tarvitaan usean alan asiantuntemusta. Maakunnan kaksikielisyys ja suuri 
osuus muukalaistaustaisia ihmisiä asettavat erityisiä vaatimuksia henkilökunnan suhteen. Henkilökunnalta 
vaaditaan taitoja molemmissa kotimaisissa kielissä ja lisäksi valmiuttaa kohdata ihmisiä, joilla on erilainen 
kulttuuritausta eikä yhteistä kieltä välttämättä ole.  

Katsoessa käyntien määrää kansalaisten tarvitsemista sosiaali- ja terveyspalveluista sairaanhoito on 
tavallisin tarve. Täsmällistä tilastoa alueen yhteiselle päivystyskäyntimäärälle puuttuu, muuta lähenee 
käyntiä/asukas/vuosi. Useimmat käynnit (noin 85 000 vuodessa) tapahtuvat VKS ja Malmin 
päivystyspisteillä ja muut terveyskeskuksissa, työterveydenhuollossa sekä yksityisillä lääkäriasemilla. Noin  
6 000 tapausta vuodessa ovat sellaisia, jotka ensisijaisesti arvioidaan tarvitsevan kiirellistä laajaa hoitoa 
(triage A+B). Arvioilta n. 35 % potilaista, joita hoidetaan päivystävällä katsotaan luonteeltaan olevan 
enemmän subakuutteja kuin akuutteja. Potilaiden määrät päivystävillä vastaanotoilla on suoraan 
riippuvainen akuuteista ja puoliakuuteista (noin viikon sisällä) lääkärinajoista teveyskeskusvastaanotoilla. 
Täten voiden karkeasti arvioida, että akuuttien lääkärikäyntien tarve on 100 000 – 120 000 alueen sisällä. 
Sähköisiä itsehoitopalveluita, joissa väestö voi saada hoitotarpeen arvion tai neuvoloita ei ole vielä otettu 
käyttöön. Ensihoidolla on noin 16 000 liikkellelähtöä vuodessa, näistä 5 400 arvioidaan aluksi kiireellisiksi 
(A+B). Maakunnan pitkät etäisyydet aiheuttaa sen, ettei päivystystoimintoja voi keskittää siinä määrin, mitä 
väestöpohja vaatisi.  

Perus- ja erikoissairaanhoidon yhteispäivystys, mukaanlukien psykiatrian toimii vuorokauden ympäri 
Vaasan keskussairaalassa ja rajoitetusti (sisätaudit, lastentaudit) Malmin sairaalassa Pietarsaaressa. K5-
alueella ja Pietarsaaressa on matalan kynnyksen psykiatrinen sairaanhoitopäivystys päiväsaikaan, VKS:llä on 
vastaava toiminta päivystysaikaan ja palvelee tällöin koko sairaanhoitopiiriä. Missä määrin muutokset sote-
lainsäädännössä vaikuttavat keskussairaalaan on vielä auki. Malmin sairaala ei enää vuodesta 2018 
eteenpäin voi pitää yhteispäivystystä, mutta sosiaali- ja terveysministeriön eritysluvalla voi olla mahdollista 
saada jatkaa yöpäivystystä perusterveydenhuollon tasolla. Päivystyslääkäripalvelut järjestetään omana 
toimintana paitsi keskussairaalan perusterveydenhuoltopäivystuksen ja Malmin virka-ajan ulkopuolisen ns. 
vaativan päivystyslinjan suhteen. Kruunupyyn asukkailla on sopimus sosiaali- ja terveyspalveluistaan Soite 
kuntayhtymän kanssa (Keski-Pohjanmaa) ja muutenkin asukkaat käyttävät Pohjanmaan pohjoisosan 
päivystystä (K4-aluetta) Keski-Pohjanmaan keskussairaalan etäisyyksien vuoksi. Saman syyn vuoksi 
maakunnan eteläisten osien asukkaat joissakin määrin käyttävät Porin keskussairaalan palveluita.  
 
Maakunnan kaikissa terveyskeskuksissa on mahdollisuus kiireellisiin lääkärikäynteihin virka-aikana, 
Kristiinankaupungissa ja Närpiössä osittain myös iltaisin ja viikonloppuisin ostopalvelulääkärien avulla. 
Ensihoito tapahtuu yhteistyöspoimusten perusteella Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren 
(Pedersören, Pietarsaaren ja Luodon osalta) pelastuslaitosten ja sairaanhoitopiirin välillä. 
Suunterveydenhuollon osalta on akuutteja aikoja kaikissa kunnissa virka-aikaan. Iltaisin ja viikonloppuisin 
päivystyskäynnit järjestetään Vaasassa ja yhteistyössä Seinäjoen ja Keski-Pohjanmaan keskussairaaloiden 
kanssa. Öiseen aikaan potilaat ohjataan TYKS:lle.  

Vaasan sosiaalipäivystys virka-ajan ulkopuolella on yhteinen koko VSHP:lle ja yhteyttä otetaan noin 2 000 
vuodessa. Tämä päivänä asiat koskevat lähinnä lastensuojelua ja tällöin esim. poliisi on tärkeä 
yhteistyökumppani. Päivystävien sosiaalipalvelujen tarpeet ikääntyneille, jotka eivät pärjää tavallisessa 
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asumisessa kasvaa kuitenkin kokoajan ja tähän vaaditaan erityyppinen valmius, jossa tehdään tehokasta 
yhteistyötä sairaanhoidon ja kotihoidon kanssa.   

Kotisairaalat (edistynyt kotihoito, erkikoissairaanhoito kodissa), kotisairaanhoito ja kotihoito ovat 
päivystystoiminnan tärkeitä yhteistyökumppaneita. Toiminta vaihtelee suuresti kuntien ja 
yhteistyöalueiden välillä ja toimintakyvyltään heikommat ikääntyneet muodostavat suuren osan potilaista 
päivystävillä vastaanotoilla. Virka-ajan ulkopuolella on monin paikoin vaikea järjestää muuta kuin 
sairaalahoidon palveluita, myös tapauksissa, joissa ongelmat ovat enemmän sosiaalisia luonteeltaan. 
Kotisairaalat toimivat Vaasassa ja K4-alueella. Kriisiryhmät vastaavat puhelutuesta ja 
debriefingjärjestelyistä akuuttien traumaattisten tapahtumien sattuessa ja odottamattomissa 
kuolintapahtumissa. Toiminta toimii eri tavalla maakunnan kunnissa. Useimmat kriisiryhmien jäsenet 
osallistuvat suurilta osin vapaaehtoisesti ja tämän vuoksi päivystyskysymys on järjestetty eri tavoin eri 
ryhmissä. Tässä yhdenmukaistaminen on tärkeää, jotta myös akuutin kriisiavun tarpeet voidaan täyttää 
koko maakunnassa ja vuorokauden ympäri. 

Arvio palvelutarpeesta tulevassa maakunnassa  

Sosiaalipalveluiden ja sairaanhoidon akuutit tarpeet ovat luonteeltaan suurilta osin sellaisia, jotka 
muodostuvat yhtäkkiä ja valmistautumatta. Hyvällä ennakoimisella monet voi kuitenkin ennakoida tai estää 
(esim. sosiaali- ja terveydenhuollon ennakoivan työn kautta myös yhteiskunnassa yleisesti, hyvin toimivien 
lähipalveluiden tai case managementing kautta ja lisäksi vuosittain toistuvien sairausmaksimien 
suunnittelun kautta). Valmius tulee myös olla hoitaa erityisiä tilanteita kuten suuronnettomuuksia, 
äärimmäisiä sääilmiöitä tai ulkoisia uhkia.  

Erikoissairaanhoitoa tarvitsevista potilaista suurin osa tulee hoitoon päivystäviltä vastaanotoilta. Täten 
päivystävät vastaanotot ovat tärkeässä roolissa, myös sairaaloiden elektiivisessä toiminnassa. Haasteena 
tässä on kuitenkin, että hyvän palvelun yleinen määritelmä on usein, että lääkäriajan saa nopeasti 
toivoessaan (ei objektiivisesti tarvitessaan). 

Valinnanvapauslainsäädäntö tulee myös vaikuttamaan päivystyspalveluihin. Maakunnan yhteenlasketut 
lääkäriresurssit ovat rajoitetut ja ylläpitääkseen päivystystoiminnot maakunnan liikelaitoksessa sekä 
erikoissairaanhoidon että perushoidon tasolla, tulee myös niiden lääkärien, jotka palkataan eri yhtiöihin 
osallistua päivystystehtäviin.  

Väestön vanhentuessa ja oletettavasti asuessa kotonaan asettaa uusia vaatimuksia päivystystoiminnalle.  

Toimiva perusterveydenhuolto on avainasemassa päivystyspalveluiden asianmukaiselle käytölle.  
 
 

3. Nykytilan ja esitetyn arvion pohjalta nousseet hyvät toimintatavat, jotka olisi hyvä ottaa 
maakunnan yhteisiksi käytännöiksi 

 
Yleistä  

 Yhden luukun periaate 

 ”Kerralla kuntoon”-periaate kohtuullisesti noudatettuna – liiallisena nostaa kustannuksia siirtäessään 
virka-aikaista toimintaa päivystykseen 

 Riittävästi (puoli)kiireellisiä aikoja sotekeskuksiin, jotta vältytään puolikiireellisten potilaiden 
ajautuminen päivystyspotilaiksi. 

 Päivystyksen suurkuluttajien poiminta ja case-managerointi 
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 Tulkkaus/kielenkääntö-teknologiat (etätulkkaus ja puheentunnistus-käännösohjelmat) 

 Geriatrinen arviointi ja kuntoutustarpeen systemaattinen arviointi päivystyksessä tarvittaessa  
 
Puhelinneuvonta, tekoäly  

 Mahdollisuus, että puhelinneuvonnasta kyetään ohjaamaan ja varaamaan potilaalle akuutti/kiireellinen 
aika omaan terveyskeskukseen.  

 Hämeenlinnan ym. kuntien tekoälysovellus/itsehoitoportaali  päivystykseen, ICT ja digitalisaatio 
yleisemminkin 

 Sähköinen hoidon tarpeen arviointi 
 
Ensihoito  

 Kenttäjohtajien johtamistila (tilannekeskus) tulisi sijoittaa pelastusaseman sijasta sairaalan tiloihin, 
ppkl:n läheisyyteen.  

 Ensihoidolla tulee olla vahva akuuttilääketieteellinen tuki, jotta hoito kohteessa on potilasturvallista ja 
turhat kuljetukset voidaan välttää koko maakunnan alueella  

 Yhteistyö ensihoidon ja hätäkeskuksen kanssa. Ratkaisu esim. vanhusten kotona kaatumistilanteisiin. 
 

Kotiin vietävät palvelut  

 Telecare-malli (”Doctagon”) omana toimintana tai ostopalveluna kotiin/laitoksiin 

 Eksoten ”päivystys kotona” 

 Kotisairaala jatkohoitomahdollisuutena kotona tapahtuvan akuutin selvittelyn jälkeen. 
 

 
4. Kuvaus palvelutasoista, palvelurakenteesta ja palveluverkosta tulevassa maakunnassa  

 
Kuvassa esitetty Välittömän avun tasot ja miten ne toteutetaan lähipalveluista keskitettyyn palveluun.  
Valkoisella pohjalla ovat toiminnat, joilla on vaikutusta välittömään apuun, vaikka eivät varsinaisesti kuulu 

siihen.  
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 Ennalta ehkäisyyn kuuluu laajalti sellainen toiminta, joka lisää kuntalaisten valmiuksia vähentää 
päivystyspalveluiden tarvetta. 

 Neuvontaa voi toteuttaa sähköisesti nettisivustojen, kansallisesti kehitettyjen mahdollisesti tekoälyä 
käyttävien portaalien avulla, sekä henkilökohtaisena puhelinpalveluna.  

 

 Kevyt Hoito on tässä ajateltu äkilliseksi hoidon tarpeeksi, josta potilas / asiakas ei selviä itse, mutta 
siirto päivystyspisteeseen vältetään kohteeseen tuotavalla hoidolla. Tyypillisesti hoidon tarpeen 
selvittää ja hoidon antaa ensihoitoyksikkö, joka kutsutaan tilanteeseen hätäkeskuksen (112) kautta. 
Sosiaalipäivystys voi olla mukana. Kiertävä mobiiliyksikkö voi vähentää lievempien hoitoa tai neuvontaa 
tarvitsevien potilaiden siirtoja hoitopisteeseen. Kotona annettavalla hoidolla tulee olla mahdollisuus 
vieridiagnostiikkaan, pääsy sairauskertomukseen, sekä helppo moniammatillinen 
konsultaatiomahdollisuus. 

 

 Hoito sote- päivystyspisteessä on tarkoitettu vakavasti sairaille, jotka tarvitsevat sairaalatasoista 
tutkimusta ja hoitoa. Vaativa sosiaalipäivystys rinnastetaan tähän, vaikka se useimmiten jalkautuu 
kotikäynnille. Terveysasemilla 1-2 vrk:n sisällä hoidettavat sairaustapaukset eivät kuulu välitöntä hoitoa 
tarvitseviin.  
Vakavasti sairaiden kohdalla on joskus tarpeen maakunta- tai ervayhteistyö. 
 

 Hoidon jälkeen lähetetään jatkohoito-ohjeet avohoitoon. 
 

 Kruunupyyn osalta on sovittava Keski-Pohjanmaan maakunnan kanssa siitä missä ja miten sote-palvelut  
järjestetään 

 

  
 



 

44 
 

5. Talouden näkökulma palvelutasoihin, -rakenteisiin ja – verkkoon  
 

 Taloudellisesti halvimpana perustana on terveyskasvatus ja väestön tietotason nosto (yhteistyö 
opetuksen kanssa), jolla lisätään väestön valmiuksia ottaa omaa hoitovastuuta yksinkertaisimmista 
päivystysvaivoista. Apuna voisi olla myös kansallinen portaali itsediagnosointia / -hoitoa varten. 

 Pth-vastaanottojen riittävä akuuttiaikatarjonta ohjaa kysyntää virka-ajalle. Tässä olisi löydettävä 
tasapaino tk-aikatarjonnan ja päivystyspkl ylivuotokäytön välillä. 

 ”Kevein” riittävä palvelu on oikea taso => Pitää olla riittävä ja monipuolinen tarjonta erilaisia itse-
/neuvonta-/tekoäly- kotiin vietäviä ym. palveluja 

 Potilasvirran ohjaus pohjoisosista tarvittaessa Vaasaan – Kokkolan sijaan – edellyttää riittävää 
resursointia PRS:ssa ja ensihoidon ohjeistusta 

 Hätäkeskuksen hälytysohjeen muuttaminen siten, että ensihoito ohjattaisiin helpommin tarkastamaan 
tilanne tapauksissa, joissa syynä saattaa olla sairauskohtaus, mutta joihin ei nyt lähetetä ambulanssia, 
vaan kysellään sosiaalipäivystystä 

 
 

6. Palveluiden kokonaisuuden muodostaminen 
 
Ensihoito   

 
Organisaatio 

 Nykyinen terveystoimen ja pelastustoimen yhteistyö ensihoidossa on maakunnan omana toimintana 
mahdollista jatkossakin. Oletettavasti toiminta järjestetään liikelaitosmallin mukaisesti.  

 Terveystoimi tulee edelleen vastaamaan ensihoitopalvelun järjestämisestä sekä valvonnasta.  
Maakunnan järjestämä ensihoitopalvelu tulee olemaan luonteeltaan viranomaistoimintaa. Kaikki 
viranomaistoimintaan kuulumaton toiminta tulee kilpailuttaa.  

 Ensihoitopalvelulla on mahdollisuus ja oikeus tuottaa näitä palveluita ainoastaan, mikäli kilpailutus ei 
tuota tulosta. Tällaisia palveluita ovat erilaiset kotiin vietävät palvelut (esim. kotisairaalan 
tukitoiminnot, turvapuhelintoiminta, muut kuin hätäkeskuksen välittämät tehtävät) sekä 
siirtokuljetukset, joissa ei edellytetä vaativaa hoitoa ja seurantaa.  

 Tyks Erva ensihoitokeskuksen rooli tulee korostumaan ja kasvamaan. Ensihoitoa ohjataan kuitenkin 
ilmeisesti SOTE-yhteistyöalueen sisäisesti ja Pohjanmaan maakunnan ensihoitopalvelu tulee olemaan 
itsenäinen toimija.  Naapurialueen laajan päivystyksen sairaalalla (Seinäjoki) ei ole suoraa ohjaavaa 
roolia. Palvelutason määrittelyssä ja seurannassa tulee tavoitteena olemaan yhdenvertainen 
palvelutaso koko erva:n alueella.  

 Ensivastetoiminta tulee jatkossakin turvautumaan pääosin pelastustoimen resursseihin ja toimintaan . 
 
Henkilöstö 

 Ensihoitoon osallistuva terveydenhuollon ammattihenkilöstö kuulunee kokonaisuudessaan maakunnan 
sote-liikelaitoksen alaisuuteen. Lisäksi Vaasan keskussairaalan hoitotaso voi vaikuttaa nostavasti 
henkilöstötarpeeseen. Optimaalisin ratkaisu olisi, että esimerkiksi päivystyksen sekä ensihoidon 
henkilöstö voisi työkiertää. Mahdollisesti päätoiminnan rinnalle liittyy mukaan muuta sote-
tukitoimintaa.  

 
Operatiivinen toiminta 

 Operatiivinen toimintatulee ydintehtävän osalta olemaan hyvin paljon samanlaista kuin se nyt on. 
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 Ensihoitopalvelun toiminnan kehittyminen liittynee ensisijaisesti toimenkuvan laajenemiseen, eli muun 
terveydenhuollon ja sosiaalitoimen tukipalveluiden kehittymiseen. Yhtiöittämis- ja 
kilpailuttamisvelvoite tuo tähän mahdollisesti kuitenkin omat haasteensa. Mikäli potilasohjaus 
suuntautuu raskashoitoisten potilaiden osalta oman maakunnan ulkopuolelle, tulee 
ambulanssiresursseja lisätä huomioiden vaativan hoidon tarve siirtokuljetuksilla.  

 Lääkärihelikopteritoiminnan vaikuttavuus on edelleen hyvin epävarmaa. Sen vaihtoehtona tulisi 
arvioida vaihtoehtoa, jossa ensihoitolääkäritoiminta järjestettäisiin maayksiköin (Vaasa, Seinäjoki, 
Kokkola).  

 

 
 

Terveydenhuolto  
 

 
Neuvonta  

 Asiakkaan harkitessa kiireellisen hoidon tarvetta tehdään ensimmäinen hoidon tarpeen arvio melko 
keskitetyn puhelinneuvonnan kautta koulutetun, perehtyneen sairaanhoitajan toimesta. 
Puhelinneuvonnalla on tarvittaessa lääkärituki saatavissa. 

 Ohjeistuksen ja oikeaan hoitopaikkaan ohjaamisen lisäksi voidaan puhelinneuvonnasta tarvittaessa 
selkein kriteerein (Päivystyksen puhelinneuvonta ei ole esh:n/ pth:n ajanvarauskanava) tehdä potilaalle 
akuutti ajanvaraus (1-2vrk) tai kiireellinen ajanvaraus (< 7 vrk) niin esh- kuin pth-vastaanotoille. 
Puhelinneuvonnan automatisointi mahdollisuuksien mukaan vähentää tarvetta henkilökohtaiselle 
palvelulle. 

Kevyttä hoitoa 

 Kevyttä hoitoavoidaan tarjota tarkoituksenmukaisilla terveysasemilla ja muiden ammattiryhmien 
toimesta (avohoitotyöryhmä-rajapinta);  
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 Muun terveydenhuollon ammattilaisen toteuttama hoito; esim. asiantuntijasairaanhoitajat terv. 
asemilla, lääkäri konsultoitavissa (helppo konsultaatio) elektiivisen vastaanoton yhteydessä 

Etähoito 

 Psykiatrisen erikoissairaanhoitajan matalan asteen konsultaatiokynnys. Psykiatrinen sairaanhoitaja 24/7 
konsultoitavissa VKS, etelässä ja pohjoisessa virka-aikaan 
 
 

Hoito kohteessa 

 2-3 mobiiliyksikköä (EKG, pikaverikokeet, etäkonsultaatio, pääsy sairaskertomukseen ja 
hoitosuunnitelmaan). Toimii parhaiten taajama-alueella. Lähinnä D-potilaille. Pääasiakaskunta koostuu 
iäkkäistä ja liikuntarajoitteista. Mahdollisuus sosiaalityöntekijän, psykiatrian esh:n ym 
konsultointiin/mukaanottoon ja lääkärin etätuki. Toimiva akseli kotisairaalaan, ja joustavat päätökset 
sosiaalietuuksista. 

 Ensihoidon tarkistuskäynti (puhelinneuvonnan ja kenttäjohtajan kautta, ei tehtävänmuodostusta 
112:sta). EKG, pikaverikokeet, pääsy sairaskertomukseen, hoitosuunnitelmaan ja etäkonsultaatiotuki 
voi mahdollistaa sen, että potilas jää kotiin 

 112: Ensihoito vastaa terveydenhuollon ammattihenkilöinä hoidon tarpeen arvioinnista kohteessa. 
EKG, pikaverikokeet, pääsy sairaskertomukseen, hoitosuunnitelmaan ja etäkonsultaatiotuki voi 
mahdollistaa sen, että potilas jää kotiin  

 
Hoito  

 PTH akuutti/ sukakuutti hoito (päiväpäivystyspisteissä = pääterveysasemat = akuuttiasemat = SOTE-
asema) virka-aikaan: Pietarsaari, Uusikaarlepyy, Oravainen, Mustasaari, Vaasa, Maalahti, Närpiö, 
Kristiinankaupunki. Tärkeintä on pystyä hoitamaan subakuutit vaivat  

 Keskisen alueen aito akuutti hoito mielekästä koota yhteispäivystykseen, jonne vapautuu resurssia, jos 
vastaavasti kiireelliset pystytään hoitamaan kattavasti vastaanotoilla. ”Kevyempiä” päivystyspotilaita on 
edelleen mielekästä hoitaa (SOTE) terveysasemilla mahdollisten vapaiden aikojen puitteissa työnkuvan 
pitämiseksi vaihtelevana.  

 Päivystysaikana kiirevastaanotto P-saari 16 -22 (vai 24/7), viikonloppu 8 -22, K-5 (Närpes, Kaskö, 
Kristinestad) 16-18, viikonloppu 10-18 (vai mobiiliyksikkö ja etätuki?) ja VKS 24/7  

 Ensihoito voi konsultaatiotuen turvin kuljettaa potilaan suoraan yo-sairaalaan hyperakuuteissa 
tilanteissa ajan säästämiseksi. 

 Kotisairaalatoiminnan laajuus? Kotisairaalan tukikohta täytyy olla päivystysyksikössä  

 Keskisellä alueelle lääkäri ensihoidossa 8-21 

 Doctagon-tyyppinen konsultaatiomahdollisuus 

 Psykiatrinen erikoissairaanhoitaja VKS 24/7, muissa päivystysyksiköissä?? 
 
Vaativa hoito 

 Keskitetty Vaasan keskussairaalaan.  

 Pietarsaaressa virka-aikana voidaan konsultoida talossa toimivia erikoisaloja. Iltaisin ja viikonloppuisin 
ajallisesti rajoitetusti (sisätaudit, lastentaudit). 

 Kruunupyy, sekä osittain myös muut pohjoisen alueen kunnat tulevat käyttämään Keski-Pohjanmaan 
palveluita. 

 Psykiatrinen päivystys on somaattisen päivystyksen yhteydessä Vaasassa. 
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 Vaativa päivystys tulee olemaan hyvin johdettua, akuuttilääkärivetoista tiimityötä, jota kehitetään 
yhdessä omista lähtökohdista yhteistyössä muiden tahojen kanssa. Potilaita hoidetaan 
kokonaisvaltaisesti ilman tiukkoja raja-aitoja (eri erikoisalat/pth).  

 
 

Hammaspäivystys  

 Hammaspäivystys virka-aikana hoidetaan hammashoitoloiden toimesta. Virka ajan ulkopuolinen 
päivystys on maakunnan vastuulla. Epäselvää on, voiko maakunta velvoittaa yksityisiä- tai maakunnan 
osakeyhtiöitä ottamaan osaa päivystykseen.  

 Todennäköisesti maakunnat voivat tehdä yhteistyötä keskenään, sillä hammaspäivystyksen tarve on 
vähäistä. Tällöin toteutuisi nykyinen malli, jossa arki illat ostetaan Seinäjoelta / Kokkolasta, 
viikonloppuna päivystystä olisi Vaasan yhteispäivystyksessä, sekä Kokkolassa. Yöpäivystys toteutuisi 
Turun ervassa. Arki-iltaisin Seinäjoella kävi yhteensä 55 potilasta v 2016. Yöpäivystystä Turussa ei 
käytetty kertaakaan. Viikonloppuisin ja arkipyhinä Vaasassa kävi 729 potilasta. Vaasan hoitaman 
päivystyksen väestöpohja on n. 166 000 as. 

 
Kriisipäivystys  

 Kriisipäivystys tulee yhdenmukaistaa koko alueella. Kriisiavussa voidaan tehdä nykyistä enemmän 
yhteistyötä järjestöjen kanssa. Pohjanmaan kriisikeskus Valo voisi olla kolmatta sektoria koordinoiva 

taho. Yhteydenotto kriisitoimintaan pitää järjestää muun päivystystoiminnan triagen kautta.  

Sosiaalipäivystys  

 
 Pohjanmaan sosiaalipäivystyksellä on 24/7 toiminta.  
 
Työpisteet:  
 
Pohjanmaan poliisilaitos    Vaasan yhteispäivystys/ Pohjanmaan SoTe- 
keskus 
Kiireellinen lastensuojelutyö   (+pohjoinen ja etelä työpisteet) 
Lasten hyvinvointiin liittyvä ohjaus  Kiireelliset sosiaalipalvelut 
ja neuvonta     Kiireelliset mielenterveyspalvelut 
Ankkuri-toiminta:    Kriisityö 
– alle 18 v. rikollinen toiminta   Ikäihmisten kiireelliset palvelut 
– lähi- ja perheväkivalta    Ohjaus ja neuvonta  
– väkivaltaisen radikalisoitumisen   
ennalta ehkäisy = exit 

Lastensuojelun asiantuntijatyöryhmä 
Marak, päihderata 
Muu ohjaus ja neuvonta 
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Henkilökunta ja toiminta 

 Johtava sosiaalityöntekijä mm. johtaa ja vastaa toiminnasta, kehittää ja suunnittelee toimintaa, 
muutoksessa ajan tasalla pysyminen, tekee työvuorosuunnitelmat, osallistuu moni 
viranomaisyhteistyöhön 

 
Poliisilaitos/ankkuritoiminta  

 Työvuorossa aina sosiaalityöntekijä, joka vastaa toiminnasta, selvittelee yhteydenottojen 
kiireellisyyden, tekee kiireelliset lastensuojelun ym. viranomaispäätökset, kirjaa lastensuojelu-
ilmoitukset, järjestää/hoitaa asiakas tapaamiset ja kotikäynnit. Lisäksi Ankkuri-toimintaan osallistuu 
poliisi, sosionomi, nuorisotyöntekijä, terveydenhoitaja/ mielenterveyshoitaja. 

 
Vaasan yhteispäivystys (tukikohta moniammatilliselle tiimille) 

 Sosiaaliohjaaja, sosionomi, ensihoitaja, psykiatrinen erikoissairaanhoitaja, lähihoitaja, kodinhoitaja. 
Kiireellistä sosiaalipalvelua on saatavilla Vaasan toimipisteen lisäksi esim. Pietarsaaressa ja 
Kristiinankaupungissa.  

 Kruunupyyn osalta neuvoteltava erityisjärjestelyistä käyttää Keski-Pohjanmaan palveluita. 

 Selvittelevät mm. aikuisen arjessa selviämisongelmaa, päihdeongelmaa, yöpymisjärjestelyt, 
matkalaiset, tulipalot. Kotona asuvien ikäihmisten kiireelliset palvelut mm. nostamiset ja muut 
aputoimet tulisi järjestää oman hälytyksen ja henkilökunnan kautta. Hätäkeskus ottaa suoraan yhteyttä 
esim. ambulanssi tai muu vastaava, joka arvio avun tarpeen ja laadun ja suorittaa tehtävän. 
Poliisilaitoksen ja soten työntekijät muodostavat työparin. Tekevät yhdessä mm asiakastapaamiset ja 
kiireelliset kotikäynnit 
 

  

7. Monituottajamallin (kolmas sektori ja yksityiset) sekä valinnanvapauden näkymä  
suunnitelmaan 

 
 Välittömän hoidon palveluissa painottuu maakunnan liikelaitoksen ja viranomaistoiminnan osuus 

 Virka-aikana maakunnan- ja yksityiset sotekeskukset ja Työterveyshuolto tuottavat myös 
akuuttipalveluja 

 Maakunnan pohjoisosan asukkailla tulevat käyttämään myös Keski-Pohjanmaan palveluita. 

 3.sektorilla tehtävää kriisiavun järjestämisessä, sekä suurempien onnettomuuksien aikana 
(psykososiaalinen ja hoiva).  

 Valinnan vapauden vallitessa osakeyhtiöiden kanssa sovittava pth-tasoisten päivystyskäyntien hoidosta 
virka-aikana: mikä kuuluu kenellekin, selkeät kriteerit! 

 Laajan valinnanvapauden piiriin kuuluvien yhtiömuotoisten asemien työntekijöiden velvollisuus 
osallistua päivystysaikaiseen työhön.  

 
 
8. Asiakkuuksien hallinta ja ohjaus 
 

 Info perustasolle casemanagerointia varten.  

 Segmentointi yhteispäivystyksessä tehokkuuden lisäämiseksi; ”prosessit ja projektit” erotetaan 
toisistaan.  

 Fysioterapeutti ja psykiatrinen sairaanhoitaja tarvitaan yhteispäivystyksessä.  
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9. Rajapinnat ja yhteispinnat työryhmien välillä sekä suhteessa peruskuntiin (esim. hyte) 
 
Havaitut rajapintakysymykset 

 Rajapinta kaikkeen: Kiireellinen on aina kyseisen osan ei-kiireellisen toiminnan sektoriorganisaatio 

 Erityisen huomion arvoinen rajapinta on välittömän tarpeen erityispalvelujen (päivystys ym.) ja 
tavallisen sote-keskus-vastaanottotoiminnan välillä, erityisesti kun tämä on yhtiöitettävä. Kannusteet 
silloin ratkaisevia toimintamallille. 

 Akuutit kotiin vietävät palvelut käsitellään tässä ryhmässä, ei ikäihmisten ryhmässä 
 

Yleisesti 

 Kukin ryhmä käsittelee oman sektorinsa osalta vähemmän akuutit palvelutarpeet, jotka 
päivystysorganisaation sijaan hoidetaan kussakin sektoriorganisaatioissa, rajatapauksia ja 
rajanvetotarpeita käsitellään yhdessä 
 
 

10. Ehdotuksia muutoksen läpiviennin vaiheista ja kriittisistä kohdista 
 

 Yhteispäivystys vs. muut – mikä on sote-keskusten rooli akuuttitapauksien yhteydessä? Maakunnan 
määräykset tai sopiminen päivystyksen ja sote-keskusten välillä tarpeen. 

 Rajapinnat pre ja post välitön tarve 

 Lainsäädännön keskeneräisyys vaikeuttaa ja saattaa edellyttää useampia erilaisia skenaarioita 
 

 

11. Muuta, jota työryhmä haluaa nostaa esiin 
 

 Yhteistyö privaattisektorin kanssa ongelmallista: palveluketjut ja koko integraatio pirstoutuvat 

 Kannusteiden vaikutus työnjakoon hyvin keskeinen. Ne ratkaisevat, kannattaako sote- keskusten hoitaa 
itse akuuttipotilaansa vai lähettää herkästi yhteispäivystykseen. 

 PRS: n väestön ohjaus erikoissairaanhoidon päivystyspalvelujen osalta oman maakunnan palvelujen 
piiriin, ”vuoto” Kokkolaan pitää minimoida, jotta ESH:n volyymit säilyisivät Vaasassa 
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Työryhmä 5 Avohoito ja vastaanotto 
 

1. Työryhmän palvelukokonaisuus, työryhmän kokoontumiset (pvm:t) ja työskentelyyn 
osallistuneet 
 

Työryhmän palvelukokonaisuus 
 
Avohoito ja vastaanotto työryhmän palvelukokonaisuus on muodostunut perustason lääkäri- ja 
hoitajavastaanottotoiminnasta, sisältäen virka-ajan päivystyspotilaat, fysioterapeuttien 
suoravastaanottotoiminnasta ja perustason mielenterveys- ja päihdetyöstä (palvelun sisältö ja 
henkilöstöresursointi suunniteltava työryhmän päihde- ja mielenterveyspalvelut kanssa).  

 
Työryhmän kokoontumiset (pvm:t) ja työskentelyyn osallistuneet 
 
Työryhmä on 30.4.2017 mennessä kokoontunut yhteensä seitsemän kertaa: 27.10.2016, 17.11.2016, 
15.12.2016, 19.1.2017, 23.2.2017, 28.3.2017, 25.4.2017. Läsnäolot työryhmäkokouksissa selviävät 
liitteestä. Puheenjohtajat ja sihteeri ovat kokontuneet säännöllisesti varsinaisten työryhmäkokousten 
välillä.  Työryhmän koostumus on ollut seuraavanlainen:  
 

 Tom Lövdahl (pj), vt. ylilääkäri, Kristiinankaupungin terveyskeskus  

 Leena Kettunen, (pj), ylilääkäri, vastaanottopalvelut, Vaasan kaupunki 

 Clas-Göran Smeds (pj), vt. avustava ylilääkäri, Mustasaaren terveyskeskus 

 Helena Lahtinen, terveys-ja hyvinvointijohtaja, Laihian kunta 

 Mikaela Wikman, osastonhoitaja, Närpiön terveyskeskus (johtava hoitaja Joakim Bäcklund, Närpiön 
terveyskeskus osallistui kokoukseen 28.3.2017) 

 Päivi Onnela, vastaava hoitaja, Kaskisten terveyskeskus 

 Marjo Orava, ylihoitaja, perusterveydenhoidon avohoito, sosiaali- ja terveysvirasto, Pietarsaari 

 Britt-Mari Bjon, ylilääkäri, Pietarsaaren terveyskeskus 

 Lisen Vestlin, Uudenkaarlepyyn vastaanottojen vastaava terveydenhoitaja, sosiaali- ja terveysvirasto, 
Pietarsaari (31.3.2017 asti) 

 Satu Kärki, avustava ylilääkäri, vastaanottopalvelut, Vaasan kaupunki 

 Camilla Mäkinen, kehityssuunnittelija, terveyspalvelut, Vaasan kaupunki 

 Christian Kantola, vastuualuejohtaja, medisiininen vastuualue, Vaasan keskussairaala 

 Lisa Sundman, ylihoitaja, avohoidon palvelualue, Vaasan keskussairaala 

 Barbro Mattila, sairaanhoitaja, Mustasaaren terveyskeskus (TEHY)  
 

Vaasan keskussairaalan perusterveydenhoidon suunnittelija Maria Hammar on toiminut työryhmän 
sihteerinä. Kruunupyyn kunnasta kutsuttiin työryhmän edustajaksi Carina Kainberg Kruunupyyn 
terveyskeskuksen osastonhoitaja 20.3.2017 ja hän osallistui kokoukseen 25.4.2017. Alkuperäisessä 
tehtäväkuvassa ei Kruunupyyn edustusta ollut mukana. Aluksi hammashuollolla oli edustus työryhmässä, 
mutta tälle muodostettiin myöhemmin oma alityöryhmä jatkettua suunnittelua varten.     
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2. Nykytilan kuvaus sekä arvio palvelutarpeesta tulevassa maakunnassa 

 
Maakunnan eteläiset osat, etenkin Kristiinankaupunki ja Kaskinen osoittavat ikääntyvää ja vähenevää 
väestöä, kun taas Vaasa, Laihia, Mustasaari, Närpiö ja Pietarsaari ovat ns. kasvukeskuksia joiden 
väestörakennekehitys ja kehitys ovat positiivisemmat. Maakunnassa on myös useita kuntia, joissa 
uussuomalaisten osuus on korkea, joka myös asettaa vaatimuksia avohoitopalveluille ja tolkkipalveluiden 
saannille. Suurin osa ulkomailla syntyneitä on Närpiössä (11,8 %) ja Korsnäsissa (8,2 %). Kuntakokoon 
nähden myös Kristiinankaupungissa ja Vöyrillä (Oravaisissa) on korkea pakolaisvastaanottotoiminta.  
 
Pohjanmaan perusterveydenhoidon vastaanottotoiminnan nykytilanne on kartoitettu ja esitetään 
taulukossa 1. Perusterveydenhoidon avohoidon toimintapisteet (1.1.2017 tilanteen mukaisesti) selviävät 
raporttiin liitetystä kartasta. 
 

Arvio palvelutarpeesta tulevassa maakunnassa 
 
Tulevaisuuden haasteet koskien terveydenhuollon avopalveluita koskee lähinnä ikääntyvää väestöä, joiden 
ongelmat ovat moninaisia ja joista suurempi osuus ovat monisairaaita. Näiden lisäksi myös kasvanut osuus 
uussuomalaisia muodostavat haasteita. Taidot käyttää digitaalisia palveluita ja apuvälineitä kasvaa väestön 
keskuudessa, myös ikääntyneiden suhteen. Tämä mahdollistaa ns. digitaalisen itsehoidon ja enemmän 
monimuotoisempien ja laajempien digitaalisten palveluiden käyttöönoton.  
 
 

Suuri haaste on saada-aikaan nykyaikaisen ja monimuotoisen digitaalisen järjestelmän sote-toiminnoille, 
joka myös antaisi säästöjä ja pystyisi palvelemaan huomisen väestöä 
 
Toimintamalleja yhteispalveluille ja parempaa ammattihenkilöstön yhteistyötä tulee kehittää. Muutoin 
tarpeet julkisen peruspalvelun palveluissa ovat suorastaan mahdottomia nähdä. Valinnanvapauden 
lakiluonnoksen myötä markkinat tulevat aukeamaan ja uusille palvelutuottajille annetaan mahdollisuus 
tarjota avohoitopalveluita.  
 
Koska väestönrakenne ja kehitys ovat erityisen haastavia tietyillä alueilla maakunnassa, asetetaan 
vaatimuksia joustaville palveluille etenkin syrjäseuduilla, joissa etäisyydetkin ovat suurempia. Haasteet ns. 
kasvualueilla on, että palveluita tulee olla tarpeeksi kattavasti samalla kuin palvelut ovat monimuotoisia.  
 
 

3. Nykytilan ja esitetyn arvion pohjalta nousseet hyvät toimintatavat, jotka olisi hyvä ottaa 
maakunnan yhteisiksi käytännöiksi 

 

Nykyisen toiminnan vahvuudet  

 

 Asiantuntijavastaanotot (esim. diabetes-, astma-, kipu- muistipotilaiden, maahanmuuttajien 

vastaanottotoiminta, asiantuntijahoitajat, omahoitajien vastaanotot), 

 Muut toimintamallit  

- fysioterapeuttien suoravastaanotto,  

- suurkäyttäjille kehitetyt toimintamallit: palveluohjaajat, asiakasvastaavat-/ koordinaattorit, 

- konsultaatiomahdollisuudet /lääkäri-hoitaja, lääkäri-lääkäri tk:n sisällä ja pth:n ja esh:n välillä 
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- lääkärivetoinen laajennettu hoidon tarpeen arvio 

- toimiva jonojärjestelmä ajanvarausvastaanottoa varten  

- tele- care palvelut 

 Erikoislääkärivastaanotot/konsultaatiot terveyskeskuksissa (esim. kardiologi, radiologi, keuhkolääkäri, 

geriatri, skopiat, psykiatrit, pediatrit, gynekologit, sisätaudit) 

 ICC- systeemit (Intelligent Contact Center), takaisinsoittojärjestelmät, kutsujärjestelmät 

 Sosiaali-ja perusterveydenhuollon laaja-alainen osaaminen ja toisaalta erityisosaamisen keskittäminen.  

 Syvällisempi perehtyneisyys/erikoisosaaminen erikoissairaanhoidossa. 

 Verkostoituminen ja tiimityöskentely asiantuntijaryhmissä, joissa eri ammattiryhmien edustus. 

 Henkilökunnan osaaminen ja pysyvyys. 

 Hoidon jatkuvuus  

 Hoito- ja palvelusuunnitelman laatiminen  

 

Maakunnassa on integroitu sosiaali- ja terveydenhuolto eri paikkakunnilla, esim. psykososiaalinen toiminta. 

Laki ei valitettavasti nykytilassa salli sosiaali- ja terveydenhuollon potilas- ja asiakastietojärjestelmien 

yhdistämistä.  

 

Kehitystarpeet  
 Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välinen yhteistyö  

 Potilastietojärjestelmät eivät kommunikoi keskenään 

 Lähetekäytännöt (yksinkertaistaminen voisi estää potilaan pallottelua pth: n ja esh: n välillä) 

 Hoito- ja palvelusuunnitelmien parantaminen 

 Yhteistyö kolmannen sektorin kanssa (materiaalia, kursseja, ryhmätoiminta) 

 Sähköisten palvelujen kehittäminen maakunnassa 

 Potilaiden omahoitoa tukevia palveluita tulisi lisätä.
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Kuva 1. Avoterveydenhuollon toimipisteet 1.1.2017 

 

 

(Asukasluvut 31.12.2016) 

 
Pietarsaaren sosiaali- ja terveysvirasto (väestö 43 136 as.) 

- Pietarsaari: Pietarsaaren tk ja Malmin sairaala  
- Pedersöre: Pännäinen, Kolppi 
- Luoto 
- Uusikarlepyyn tk 
- Jeppo, Munsala  

 

Mustasaaren ja Vöyrin yhteistoiminta-alue (väestö 26 064 as.) 

- Mustasaaren tk (Sepänkylä) 
- Sepänkylä, Koivulahti, Sulva, Helsingby, Raippaluoto,  

Pohjois-Mustasaari 
- Oravaisten–Vöyri–Maksamaan terveyskeskus (Oravainen) 
- Vöyri 

 

Vaasa- Laihia yhteistoiminta-alue (väestö 75 759 as.) 

- Vaasan tk  
- Gerby, Kirkkopuistikko, Ristinummi, Hietalahti, Vähäkyrö, Tammikaivon 
- Laihian tk  

 
 

Rannikko Pohjanmaan kuntayhtymä K5 (väestö 25 150 as.) 

- Maalahden-Korsnäsin tk (Maalahti) 
- Korsnäs, Petolahti, Övermalax, Bergö  

- Närpiön tk (Närpiö) 
- Ylimarkku, Pirttikylä, Töjby,  
- Kaskisten tk  
- Kristiinankaupungin tk  
- Siipyy  

 
 
 

Kruunupyy: väestö 6620 as. 
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4. Kuvaus palvelutasoista, palvelurakenteesta ja palveluverkosta tulevassa maakunnassa  
 

Laajan peruspalvelumallin (sosiaali- ja terveyspalveluiden valinnanvapauden lakiluonnoksen. 31.1.2017 
versio) tavoitteena on muodostaa joustavia potilasvirtauksia perus- ja erkoissairaanhoidon välille ja täten 
muodostaa yhtenäisen hoitoketjun jatkuvuuden ja potilasturvallisuuden suhteen.  
 
Perus- ja erikoispalveluiden rajapinnat voisivat olla enemmän läpinäkyviä, konkreettisesti mm.:  

 lausuntokäytännön helpottamisen kautta 

 peruspalveluita tulisi soveltuvin osin avata, jotta ajanvarauksia voisi tehdä suoraan 
erikoispalveluihin  

 muodostamalla läpinäkyviä järjestelmiä, jotka mahdollistavat potilasasioiden reaaliaikaisen 
käsittelyseurannan,  

 keventämällä menettelyitä suorittaa suoraankonsultaatioita (myös sosiaalipalveluihin, 
vanhustenpalveluihin ja muihin erikoispalveluihin) 
 

Ns. Pohjanmaan sote-taloa, jota suunnitellaan Vaasan keskussairaalan alueelle, tulee fyysisen 
rakennuksen lisäksi toteuttaa toimintatapana.  Tavoitteena on joustavampi yhteistyö ja mahdollisuus 
viedä palveluita ja tietoja koko maakuntaan. 
 

Työryhmän esitys palvelurakenteeksi 
Työryhmän ehdotus palvelurakenteeksi perustuu valinnanvapaus-lakiluonnokseen. Mikäli valinnanvapaus-
lakiin tulee palvelurakennetta ohjaavia muutoksia, niin työryhmä toivoo voivansa pohtia palvelurakennetta 
uudelleen.  
Työryhmä ehdottaa, että maakunnalla on perustason palveluita tuottamaan yksi yhteinen liikelaitos tai 
osakeyhtiö koko maakunnan alueella. Maakunnan perustason liikelaitos jakautuu kolmeen 
palveluyksikköön:  
 
Palveluyksiköt 

 Eteläinen palveluyksikkö muodostuu nykyisestä K5-yhteistoiminta-alueesta pois lukien Maalahti-
Korsnäs, jotka suuntautuvat keskeiselle alueelle. 

 Keskeinen palveluyksikkö muodostuu nykyisestä Vaasan sosiaali- ja terveysviraston sekä Mustasaari- 
Vöyrin alueesta, mukaan lukien Maalahti-Korsnäs.  

 Pohjoinen palveluyksikkö muodostuu nykyisestä Pietarsaaren seudun yhteistoiminta-alueen kunnista 
sekä Kruunupyystä.  

Kolmen alueellisen palvelukeskuksen alueella tuotetaan palveluita laajennetun peruspalvelun mallin 
mukaisesti (sosiaali- ja terveyspalveluiden valinnanvapauden lakiluonnoksen mukaisesti, 31.1.2017 versio). 
Kolmella alueellisella palveluyksiköllä on vastuu alueellisesta suunnittelus keskushallinnon linjausten 
mukaisesti.  Työryhmä ehdottaa, että laajan moniammatillisen peruspalvelun vastaanottotoiminta 
keskitettäisiin kolmeen palveluyksikköön ns. sote-taloihin pohjois-, keskus- ja eteläalueella. Sosiaali- ja 
terveyskeskuksissa tulee myös olla tilaa suorittaa virtuaalisia asiantuntijavastaanottoja ja  
-konsultaatioita (ns. alueellisia sote-huoneita).   
Henkilöstön ammatillisen identiteetin vahvistamiseksi vastuuhoitajatoimintaa kehittää lähiyhteistyössä 
perustuen alueellisiin sote-taloihin, esim. astmahoitajat, diabeteshoitajat, dementiahoitajat, 
masennushoitajat ja kliinisen työn erikoissairaanhoitajat.  
Laajennetun peruspalvelun sisällöstä ei tämänhetkisessä valinnanvapauslakiluonnoksessa ole määrittelyä.  
Työryhmä esittää, että tavallisimpien kansansairauksien, mielenterveys- ja päihdehuollon, kuntoutuksen ja 
geriatrian palvelut olisivat integroidut. Sisällön täsmennys sekä laajennetus peruspalvelun mallit tulevat 
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olemaan aiheena jatkosuunnittelussa työryhmän jatkotoimeksiannon puitteissa. Alueellisen Sote-
talotoiminnan jatkosuunnittelun ehdotetaan tapahtuvan lähiyhteistyössä tuoreiden Pohjanmaan sote-talo 
suunnitteluryhmien kanssa. Kuviossa (s 16) on sote-talo välirajana perus- ja erikoispalveluiden välillä ja 
vastaa perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoiden integroidun yhteistyön kehittämisestä ja 
ylläpitämisestä.  
 
Palveluverkko 
 
Asiakkaan palveluverkko muodostuu kaikista niistä sosiaali- ja terveyspalveluista, joita kukin asiakas 
kulloinkin tarvitsee. Asiakkaan saumattoman palveluverkon turvaaminen edellyttää asiakkaan asian sujuvaa 
viiveetöntä käsittelyä ja tiedonsiirtoa sähköisesti. Katkeamaton palveluverkosto edellyttää myös kaikilta 
soite-työntekijöiltä uuden verkostoituvan työtavan oppimista. 
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5. Talouden näkökulma palvelutasoihin, -rakenteisiin ja – verkkoon 
 
Työryhmällä ei ole ollut riittävää taloudellista osaamista tai aikaa pyytää talousasiantuntijoilta tukea 
voidakseen nykykustannuksiin perustuen arvioida talouden näkökulmaa. Perustason vastaanottotoiminnan 
osuus sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaiskustannuksista maakunnassa on varsin pieni (Vaasan vuoden 
2017 talousarviossa terveysasematoiminnan osuus on n. 4,8 % kokonaismenoista). Suhteellisesti 
suuretkaan kustannusleikkaukset perustason vastaanottotoiminnassa eivät tuota kokonaiskustannuksiin 
merkittäviä säästöjä. 
Sote- uudistuksen yksi keskeisimmistä tavoitteista on ollut perusterveydenhuollon vahvistaminen, joten 
perustason vastaanottotoimintaa tuskin voidaan ylläpitää aikaisempaa pienemmällä resursoinnilla.  
Nykyresursoinnilla palveluita on pystytty tuottamaan vain osalle asukkaista, palveluiden peittävyys 
vaihtelee. Peittävyyden parantuessa kustannukset nousevat. Kustannustehokkuutta voidaan perustason 
vastaanottotoiminnassa parantaa, jolloin kustannusten nousua voidaan hillitä siitä huolimatta, että 
palvelutuotanto lisääntyy. 
 
Tärkeimpiä kustannustehokkuutta parantavia toimenpiteitä, toimintojen/palvelun tuottamisen 
keskittäminen: 
 

 Sellaisten sähköisten palveluiden käyttöönotto, jotka siirtävät aktiivisen toimimisen terveydenhuollon 

ammattilaiselta asiakkaalle itselleen 

 It- järjestelmien parantaminen/yhdenmukaistaminen: edellyttää huomattavaa taloudellista ja 

koulutuksellista panostusta 

Kokonaiskustannusten hillitsemiseksi merkittäviä toimenpiteitä perustason vastaanottotoiminnan 
kannalta:  
 

 Asukkaiden/asiakkaiden terveyskäyttäytymisen parantaminen, omatoimisuuden, itse- ja omahoidon 

lisääminen 

 Palvelukokonaisuuksien ja palvelutasojen selkeä määrittely ja työnjako 

 Perustason vastaanottotoiminnan riittävä resursointi: pystytään perustasolla hoitamaan kaikki ne 

asiakkaat ja heidän terveysongelmansa, jotka sovittu hoidettaviksi perustasolla ja joiden hoitaminen 

perustasolla on tarkoituksenmukaista (estämään asiakkaiden siirtymisen turhaan erityistason 

palveluihin) 

 Asiakkaan tarvitsemien erityistason palveluiden joustava ja oikea-aikainen järjestäminen 

 It-järjestelmien parantaminen/yhdenmukaistaminen: edellyttää huomattavaa taloudellista ja 

koulutuksellista panostusta 

 

 

6. Palveluiden kokonaisuuden muodostaminen 
 

Kotiin vietävät palvelut/digitaaliset palvelut 
 

Hoitoon kuuluvien asioiden digitaalinen käsittely tulee integroida käytettäviin potilas- ja 
asiakastietojärjestelmiin (mahdollistaa kertomusten ylläpitämisen sekä potilastietojen joustavan 
saatavuuden). Hoidon tarpeen arviointi ja terveysneuvonta on mahdollinen joko elektronisen 
tunnistautumisen avulla tai ilman sitä. 
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Puhelinpalvelut: puhelinneuvonta, takaisinsoittojärjestelmät, hoidon tarpeen arvio puhelimitse sekä 
puhelinvastaanotot, ajanvaraus puhelimitse.  
 
 Sähköiset palvelut: oma- ja itsehoito-ohjeet, hoidon tarpeen arviointi, sähköisen ajanvarauksen 

käyttöönotto hoitajien ja lääkäreiden vastaanotolle, ammattilaisvetoiset terveysvalmennukset 

 Sähköisen asioinnin käyttöönotto, itsehoito-mittaukset ja niiden välittäminen terveydenhuollon 
ammattilaiselle, erilaiset terveystarkastukset, esim. Duodecimin valtakunnallisesti vetämässä 
kärkihankkeessa (ODA- hanke) kehitettävät sähköiset älykkäät sote- palvelut.  

 Etävastaanottotoiminnan käyttöönotto. 
 Tele- care palvelut palvelut kotihoitoon  

 Vastaanottokäynnit kotona erityistilanteissa, äitiys- ja lastenneuvolan valtakunnallisten ohjeistusten 
mukaiset kotikäynnit, mikäli neuvolatoiminta järjestetään perustason vastaanottotoiminnan 
yhteydessä. 

 Perustana on toimiva, helppokäyttöinen palveluportaali, mistä asiakkaan tai hänen edustajansa on 
helppo löytää tarvitsemansa. Sähköiset palvelut ja palveluneuvonta ohjaa myös kunnan hyte-
palveluihin. Neuvontajärjestelmän tulee tunnistaa ja ohjata eteenpäin (sähköisesti tai 
henkilökohtaisesti) ne henkilöt, jotka tarvitsevat palveluita perustasolta 

Lähipalvelut  
 
Nykyiset lähipalvelupisteet, tuleva lastenneuvolatoimipisteet, kouluterveydenhuollon toimipisteet:   

 Perustason vastaanottotoiminnan osalta lähipalveluiden ylläpitoa tulee pohtia erikseen, mahdollisesti 
voidaan korvata liikkuvilla palveluilla tai yhdistää muiden palvelukokonaisuuksien lähipalveluihin (esim. 
koulut, päiväkodit, palvelutalot) 

 Lastenneuvolan lähipalveluun voidaan yhdistää samoihin tiloihin hoitajatasoista vastaanottoa erityisesti 
harvaan asutulla maaseudulla 

 Lähipisteessä laboratorionäytteidenotto-tilaisuudet 

 Kausi-influenssarokotusten järjestäminen lähipalvelupisteissä.  
 

Kuntakeskuksessa annettavat palvelut 
 
Kuntakeskuksessa toimii palveluyksikön toimipiste eli sosiaali- ja terveyskeskus: 
 

 Lääkärin ja hoitajan vastaanotot, 

 Asiantuntijahoitajan vastaanotot, 

 Fysioterapeuttien suoravastaanotto, 

 Laboratoriopalvelut joko päivittäin tai säännöllisesti viikoittain, 

 Röntgen-kuvantamispalvelut (tai nämä osittain keskitettynä alueelliseksi palveluksi) 

 Erikoislääkäreiden konsultaatiomahdollisuus joko sähköisenä tai määrävälein fyysisesti sote-
keskuksessa tapahtuvana 

 virka-ajan päivystys.  
 
 
Laajemmalla toiminta-alueella toteutettavat palvelut 
 
Laajemmalla toiminta-alueella tarkoitetaan tässä raportissa vähintään nykyisten yhteistoiminta-alueiden 
kokoisia alueita tai työryhmän esittämiä kolmea alueellista palveluyksikköä. Kullakin palveluyksikköalueella 
harkittava erikseen, mitkä moniammatilliset laajemmat palvelut keskistetään. 
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 röntgen-kuvantamispalvelut (ellei pystytä toteuttamaan sosiaali- ja terveyskeskuksissa) 

 perustason mielenterveys- ja päihdepalveluiden keskittäminen useamman sote-keskuksen yhteiseksi 

 laajemmalla toiminta-alueella toteutettavat perustason palvelut voidaan järjestää samoissa tiloissa 

muiden sote- työryhmien suunnittelemien alueellisten palveluiden kanssa, esim. perhekeskus-toiminta, 

kuntoutus, ikäihmisille suunnatut keskitetyt palvelut 

 erityisesti eteläisellä ja pohjoisella toiminta-alueella harkittava virka-ajan ulkopuolisen päivystyksen 

toteuttamista ainakin osa päivystysajasta (Pietarsaaren alueen päivystysratkaisu). 

 

Maakunnalliset palvelut 

 erikoissairaanhoito ja laaja päivystys 

 yhteispäivystys 

 muut erityisosaamista vaativat palvelut esim. vaativa kuntoutus ja lastensuojelu.  
 

 

7. Monituottajamallin (kolmas sektori ja yksityiset) sekä valinnanvapauden näkymä 
suunnitelmaan 

 
Työryhmän mukaan on selkeitä epävarmuustekijöitä ja riskejä sosiaalli- ja terveydenhuollon 
valinnanvapauslakiluonnoksessa (31.1.2017 versio), samalla kuin malli usean yhteistyötä tekevän tuottajan 
välillä parhaassa tapauksessa voisi laajentaa palvelutarjontaa ja vähentää kustannuksia. Yhteistyötä 
yksityisen ja kolmannen sektorin kanssa tulee täten kehittää hallitusti ja kokonaisuuden parasta ajatellen. 
Kolmannen sektorin resursseja tulisi ylipäätään huomioida paremmin ja myös yhteistyötä tulisi tiivistää.  
 
Annetun lakiluonnoksen mukaan tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusten oletetaan hoitavan 
tavallisimmat kansansairaudet. Hoito-ja palveluarviointien ja hoidonsuunnittelun kokonaisvastuu mm. 
paljon hoitoa ja palveluita tarvitseville keskitettäisiin niihin yksiköihin, jotka suorittavat arviointeja 
liikelaitokselle. Tässä ehdotuksessä on selkeä riski, että potilaan hoito pirstoutuu ja konkreettisesti 
integraatiosta tulee vaikeasti suoritettava.  Erityisesti moninaisia ongelmia poteville potilasryhmille sekä 
monisairaiden hoito uhkaa pirstoutua, päinvastaisesti verrattuina niihin malleihin, joita viime vuosina on 
rakennettu perussairaanhoidossa, kun tavoitteena on potilaskeskeisemman palvelun ja hoidon 
toteuttaminen.  
 
Voi muodostua vaikeuksia ylläpitää ja rekrytoida henkilöstöä, joka työskenteleen sellaisten toimintojen 
parissa, joissa työnkuvaus tulee olemaan kapea.  Tämän vuoksi työryhmä ehdottaa laajaan peruspalveluun 
perustuvan mallin. Yhteys erikoissairaanhoitoon on tällöin läheisempi, työnkuvaus laajempi ja 
mahdollisuudet tukea perifeeristä toimintaa parantuu.    
 
 

8. Asiakkuuksien hallinta ja ohjaus 
 

Asiakkuuksien hallinnan ja ohjauksen tavoitteena on taata asiakaslähtöinen saumaton palvelukokonaisuus 
asiakkaalle riippumatta siitä kuka palvelun tuottaa. Maakunta ylläpitää väestö/asiakas -tason palvelua, jossa 
ohjeistus perustason toimipisteen valinnasta/tieto omasta perustason toimipisteestä sekä tieto maakunnan 
sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä ja linkit suoran valinnanvapauden palvelutuottajien sivuille. 
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Tiedon tulee olla niin väestön kuin ammattilaisten saatavissa asiakkaan valinnanvapaudena perustana esim. 
koskien yksittäisten palvelutuottajien vastaanottojen suorituskykyä. 
 
Säännölliset seurantatiedot koskien jonotus- ja odotusaikoja sekä laadun- ja potilasturvallisuudenseurantaa 
erillisten palvelutuottajien suhteen on myös tärkeää.   
 
Kaikille maakunnan toimijoille koko hoito- ja palveluketjussa sekä potilaalle tulee olla selvää, kenellä on 
hoitovastuu ja mikä on voimassaoleva asiakassuunnitelma. 

 
Asiakkaiden ohjauksessa työryhmä on jakanut perustason asiakkaat kolmeen ryhmään: 
 
Satunnainen hoidon/palvelun tarve (n. 60 % väestöstä) 
Laajempi hoidon/palvelun tarve (n. 30 % väestöstä) 
Korkean hoidon/palvelun tarve (n. 10 % väestöstä) 
 
 

9. Rajapinnat ja yhteispinnat työryhmien välillä sekä suhteessa peruskuntiin 
 

 Epäselviä rajapintoja peruskuntien palveluihin 
 Peruskuntien ja kolmannen sektorin toimijoiden ylläpitämät ennaltaehkäisevät hyvinvointipalvelut 

tulee kokonaisuutena integroida asianmukaisemmin sosiaali- ja terveyspalveluihin sekä potilaan 
palveluihin Eri hyvinvointipalveluiden ja hyvin toimivan ennaltaehkäisevän työn myötä voidaan edistää 
optimaalisempaa sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttöä.   

 Lääkäripalveluita oppilashuollossa (oppilashuolto kuntien vastuualueella) 

 Viranomaisvastuut ympäristöterveydenhuoltoa koskevissa asioissa kunnissa (ruoka- ja vesimyrkytykset 
jne.)  

 

10. Ehdotuksia vaiheisiin muutoksen suorittamiseen sekä kriittisiin kohtiin 
 

Tämä kohta riippuu voimakkaasti aikataulusta ja hallituksen valinnanvapauslainsäädäännön luonnoksen 
sisällöstä. Yhteenveto valinnanvapauslakiluonnoksen perusteella tulleista lausunnoista julkaistiin 
internetissä (alueuudistus.fi) myöhään iltapäivällä 24.4.2017.  Ryhmälle annetun loppuraportin aikataulun 
vuoksi ei ole ollut mahdollista tutustua tai käsitellä kyseistä yhteenvetoa.  Puheenjohtajien kokouksessa 
18.4.2017 muutosjohtajat esittivät hallituksen viimeisimmän suunnitelman tarjota porkkanarahoja ja muita 
kannustimia maakunnille, jotka haluavat osallistua valinnanvapauspilotointiin jo 1.1.2018 lähtien. Ryhmällä 
ei ole ollut mahdollisuutta käsitellä tätä asiaa. 
 
Muutoksen läpiviennissä viestinnän tärkeys: asiakkaisiin päin ja kaikkiin eritasojen sote-ammattilaisiin 
päin. Muutosvaiheen edellyttämä koulutus henkilöstölle: uusi organisaatio, palvelukokonaisuuksien 
sisällöt, uusien sähköisten työvälineiden käyttöönotto. 
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Työryhmä 6 Sairaala ja vuodeosastohoito 
 
 

1. Työryhmän palvelukokonaisuus, työryhmän kokoontumiset (pvm:t) ja työskentelyyn 
osallistuneet 

Sairaala ja vuodeosastohoito työryhmä on käsitellyt Pohjamaan maakunnan väestön palvelujärjestelmää 
asiakkaan näkökulmasta niissä tilanteissa, kun on tarve sairaala ja vuodeosastohoidolle. Työryhmä on 
sisällyttänyt omaan työhönsä seuraavia alueita: 

- Vuodeosastohoito käsittää kaikki alueen pth vuodeosastopalvelut, erikoissairaanhoidon 
vuodeosastopalvelut, päiväosaston ja erikoissairaanhoidon lastenosastot 

- Synnytykset, erikoissairaanhoidon vastaanottopalvelut, leikkaussali- ja heräämöpalvelut, teho- ja 
valvontahoito sekä sädehoito. Dialyysihoito, skopiatoiminta sekä alueellinen kotisairaala toiminta. 
 

Sairaala ja vuodeosastohoito työryhmään ovat kuuluneet: 

Puheenjohtajisto: 

- Hans Henricson, apulaisylilääkäri, gastroenterolog, Pietarsaaren sosiaali- ja terveystoimi, 
- Marina Kinnunen, johtajaylihoitaja, VSHP 
- Sofia Svartsjö, överläkare i K2 primärvård, Korsholms kommun, hälsovård 
 
Työryhmä: 
 
- Gerd Kronlund, johtava lääkäri, Närpiö 
- Lis-Marie Vikman, hoitotyön päällikkö, Pietarsaaren sosiaali- ja terveystoimi 
- Christian Kantola, medisiinisen vastuualueen johtaja, VSHP 
- Peter Nieminen, operatiivisen vastuualueen johtaja, VSHP 
- Kosti Hyvärinen, ylihoitaja, VSHP 
- Lars-Erik Malm, johtava lääkäri, Malax 
- Marcus Råback, geriatri, Vaasan kaupunki 
- Heli Ylihärsilä, PLM, anestesialääkäri, VSHP, JUKO 
- Marjo Luomanen, järjestösuunnittelija, kokemustoimija Lihastautiliitto 
- Matti Paloneva, koti- ja laitoshoidon johtaja, Vaasan kaupunki 
- Marianne Niemi, järjestötyön suunnittelija, Invalidiliitto ry  
- Knutar Maria, Kruunupyy 
 

Työryhmä on kokoontunut seitsemän kertaa: 
 

Maanantai  14.11 kello 13.00-15.30,   Maanantai  21.11 kello 13.00-15.30 
Maanantai  12.12 kello 13.00-15.30,   Tiistai         17.1 kello 13.00-15.30  
Tiistai    21.2 kello 10.00-12.00, Tiistai   13.3 kello 13.00-15.30 
Tiistai    12.4 kello 13.00-15.30 

 
Yhteisten tapaamisten lisäksi puheenjohtajisto on pitänyt erillisiä tapaamisia ja valmistellut kokouksia. 
Puheenjohtajisto on pitänyt yhden yhteisen neuvottelun avohoito ryhmän kanssa ja keskustellut muiden 
ryhmien puheenjohtajistojen kanssa.  
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2. Nykytilan kuvaus sekä arvio palvelutarpeesta tulevassa maakunnassa 

 
Työryhmä on käyttänyt suuremman panostuksen vuodeosastohoidon nykytilan ja tulevaisuuden 
kartoittamiseen, koska VKS 2025 ohjelman tiimoilta on Vaasan keskussairaalan toimintaa jo usean vuoden 
ajan kehitetty sote yhteensopivaksi.  
 
 
Nykytilanteesta voidaan todeta, että alueella on perusterveydenhuollon vuodeosastopaikkoja  
    >75  vuotiaille seuraavasti: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Tulevaisuuden näkymä 

 

VSHP:n alueella on ollut ajoittain ongelmana siirtoviivepotilaiden suuri määrä. Tällä hetkellä tilanne on 
paremmin hallussa, mutta ongelmana on eri puolilla sairaanhoitopiiriä se, että potilaat odottavat ns. 
väärässä paikassa oikeaa paikkaa. Alla olevassa taulukossa on nähtävillä Vaasan sairaanhoitopiirin alueella 
siirtoviivepotilaiden määrät tammikuu-helmikuu 2016-2017 ajalta kunnittain eroteltuna. 98 erikoisala 
tarkoittaa potilaita, jotka ovat saaneet erikoissairaanhoitoa, mutta ovat valmiita siirtymään toiseen 
hoitopaikkaan, mutta joutuvat odottamaan jatkohoitopaikkaa. 15Y potilaat ovat yleislääketieteen potilaita, 
jotka eivät tarvitse erikoissairaanhoitoa, mutta eivät ole päässeet oikeaan hoitopaikkaan, vaan 
vuodeosastopaikka on löytynyt vain keskussairaalasta. 

 

Nykytilanteessa voidaan todeta, että alueella perusterveydenhuollon vuodeosastopaikkoja              
>75 vuotiaille on seuraavasti: 

K4 ja Kruunupyy 

Asukasluku: 49752, joista  >75 v. 4827 
64 pth vuodeosastopaikkaa 75 asukasta/paikka 

K2 

Asukasluku: 26072, joista  >75 v. 2529 
70 pth vuodeosastopaikkaa 36 asukasta/paikka 

K5 

Asukasluku:25158, joista  >75 v. 3438 
76 pth vuodeosastopaikkaa 45 asukasta/paikka 

 

Vaasa ja Laihia 

Asukasluku: 75738, josta  >75 v. 6436 
116 pth vuodeosastopaikkaa 55 asukasta/paikka 
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Työryhmä on keskustelut eri osastojen profiileista. Vaativa osastokuntoutus on moniammatillisen tiimin 
antamaa lääkinnällistä kuntoutusta, joko ympärivuorokautisena toimintana tai päivätoimintana. Kyseeseen 
voi tulla sekä akuutin/subakuutin vaiheen kuntoutus että myöhemmän vaiheen kuntoutus. Vaativan 
lääkinnällisen kuntoutuksen osastolla tulee olla käytettävissä fysio-, toiminta-, puhe-, ja 
ravitsemusterapeutti, (neuro)psykologi, sosiaalityöntekijä, kuntoutusohjaaja, sekä apuvälineteknikon 
työpanosta sovittavan mitoituksen mukaisesti. Kaikissa sairaanhoitopiireissä pitää ERVA- alueen raportin 
mukaan olla vaativan neurokuntoutuksen osasto jossa on mahdollista hoitaa vaativahoitoisia potilaita sekä 
saada laboratorion ja kuvantamisen sekä päivystävien lääkärien palveluita. Osaston tulee sijaita 
suhteellisen lähellä vastaavia akuuttiosastoja. 

Psykogeriatrisen osaston pääasiallinen kohderyhmä on vanhemmat potilaat, joilla on sellaisia 
käytösoireita, että he eivät pärjää yksin kotona tai tehostetussa palveluasumisessa ja syy oireisiin ei ole 
psykiatrinen vaan orgaaninen sairaus, kuten Alzheimerin sairaus tai muusta syystä johtuva dementia. 
Potilaita hoidetaan yksikössä niin kauan kuin heidän sairaus vaatii, sen jälkeen hoito järjestetään toisella 
tavalla. Erikoissairaanhoidossa on myös psykogeriatrisia paikkoja, jossa oireiden syy ei ole orgaaninen, vaan 
psykiatrinen (noin 5 potilaspaikkaa). 

Saattohoito paikoista työryhmä nostaa tärkeänä esiin, että niitä ei alueellisesti keskitetä, vaan paikkoja on 
muiden osastojen yhteydessä, jotta asiakkaat saavat hoidon lähellä omaa kotiaan. Alueen akuuttiosastot 
sijaitsevat päivystävien sairaaloiden luona eli Vaasassa ja Pietarsaaressa ja eri tavoin profiloituja 
kuntoutusosastoja on sijoitettu laajemmin koko maakunnan alueelle. Arviointiyksiköitä on jokaisen 
kunnan alueella, ja ne voivat sijoittua joko pth-vuodeosaston tai tehostetun palveluasumisen yhteyteen. 

NHG:n raportissa esitettiin arvio kuntoutuksen ja akuuttihoidon sairaansijatarpeista tulevaisuudessa 
kunnittain. Ne löytyvät alla olevasta kuvasta: 
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Työryhmä kävi helmikuun 2017 kokouksessa läpi NHG:n esittelemänä koko raportin. NHG raportissa 
esitettiin seuraavaa vuodeosastojakoa perustuen väestön tarpeisiin, toiminnallisiin tekijöihin ja olemassa 
oleviin tiloihin: 
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3. Nykytilan ja esitetyn arvion pohjalta nousseet hyvät toimintatavat, jotka olisi hyvä ottaa 
maakunnan yhteisiksi käytännöiksi.  

- sisältää myös lyhyen kuvauksen nykytilan ongelmista ja kehittämistarpeista. 
 

Hyvät toimintatavat ja mahdollisuudet 
 
Valinnanvapaus ja maakuntauudistus tuovat paljon mahdollisuuksia toiminnan kehittämiseen. Työryhmä 
haluaa kehittää aidosti asiakaslähtöisen maakunnan, jossa asiakkaat otetaan mukaan jo toiminnan 
suunnitteluun ja kehittämiseen. Myös työryhmä on pyrkinyt tähän työssään ja ryhmää on osallistunut kaksi 
asiakasedustajaa. Työryhmässä nähdään alueen ja sairaala ja vuodeosastohoidon vahvuutena kaksikielisten 
palveluiden ylläpitämisen ja kehittämisen. Lisäksi alueella on jo hyvin laajalti käytössä sama 
laatujärjestelmä.  
 
 

4. Kuvaus palvelutasoista, palvelurakenteesta ja palveluverkosta tulevassa maakunnassa  

Työryhmä on eri kokouksissa käynyt keskusteluja palvelutasoista, palvelurakenteesta ja palveluverkosta. 
Toiminnan suunnittelu on lähtenyt siitä, että ryhmä laati Pohjanmaan maakunnan vision pohjalta vision 
sairaala ja vuodeosastohoidolle. 

 

Työryhmän valitsemaa visiota tukee myös se, mitä alueen väestö on nostanut esiin, kun heiltä kysyttiin, 
miten sairaalan houkuttelevuutta voitaisiin lisätä. Väestö näki tärkeimpänä henkilökohtaisen 
yhteyshenkilön saamisen, lääkärin sähköisen etäkonsultoinnin mahdollisuuden ja potilaan etäseurannan. 
Nämä ovat tärkeitä asioita sairaala ja vuodeosastohoidon kehittämisessä. Työryhmässä on lisäksi käyty 
keskusteluita toiminnan tavoitteista ja mittareista, ja ne alustavasti laadittiin. Mutta työryhmässä sovittiin, 
että ensin on nähtävä maakunnan yhteinen sote visio, palvelustrategia ja palvelulupaus, jonka jälkeen ne 
voidaan viimeistellä. 

Vuodeosastojen osalta työryhmä on NHG:n esityksen pohjalta käynyt keskusteluita palveluiden tasoista, 
rakenteesta ja verkosta maakunnassa tulevaisuudessa. Alla olevassa taulukossa on esitetty alueen 
perusterveydenhuollon tasoiset laitoshoitopaikat nyt, tulevaisuudessa ja ehdotus siirtymäajalle. Lisäksi 
jokaisesta vuodeosastosta on esitetty sen profiili 2021 vaiheessa. 
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Paikkakunta 

PTH laitos-
hoitopaikka 
Nykytilanne 

PTH laitos-
hoitopaikka 
muutos-
vaiheessa  

PTH laitos-
hoitopaikka 
2021  

PROFIILI 2021 

 Kruunupyy         
 Luoto         
 

Pietarsaari 64 61 61 

Akuuttiosasto, 
Ortopedisgeriatrinen 
kutoutusyksikkö, 
Arviointiyksikkö  

 Pedersöre         
 Uusikaarlepyy   6.-8 6.-8 Arviointiyksikkö 
 Oravainen 24 24 6.-8 Arviointiyksikkö 
 Vöyri         
 

Mustasaari 46 30-40 25-30 

Geriatrinen 
kuntoutus 

 

Vaasa 102 94-100 94-100 

Akuuttigeriatrinen 
osasto,      
Neurologien 
kuntoutusosasto, 
Ortopedinen 
kuntoutusosasto, 
Arviointiyksikkö 

 Laihia 14 14 0   
 

Maalahti- Korsnäs 30 25-30 25-30 Geriatrinen 
kuntoutus 

 
Närpiö 28 25-30 25-30 Geriatrinen 

kuntoutus 
 Kaskinen         
 Kristiinankaupunki 18 18 6.-8 Arviointiyksikkö 
 Yhteensä 326 298-326 248-275   
  

Tulevaisuudessa PTH-vuodeosastojen tulee täyttää seuraavat kriteerit: 

- Tukeutuminen digitaalisten palveluiden avulla 24/7 päivystysyksiköihin (Vaasa ja Pietarsaari) 
- Lääkäripalvelut vähintään 8/7, digitaalisten palveluiden avulla.  Sisäänotto ja uloskirjoitus myös 

viikonloppuisin. 
- Laboratoriopalvelut saatavilla vähintään 8/7 
- Radiologiset palvelut saatavilla vähintään 5/7 
- Terapeuttien palveluita saatavilla 5/7u 
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Työryhmä haluaa tuoda erittäin tärkeänä asiana esiin, että ennen, kuin perusterveydenhuollon 
vuodeosastopaikkoja vähennetään, täytyy panostaa kotihoitoon, kotikuntoutukseen.  Alueella pystytään 
selkeästi osoittamaan, että jos näin ei tehdä, on sillä suora vaikutus siirtoviivepotilaiden määrän kasvuun, 
joka puolestaan aiheuttaa ongelmia erikoissairaanhoidossa.  
 
 
Erikoissairaanhoidon osalta työryhmä esittää tässä vaiheessa seuraavia erikoissairaanhoidon 
vuodeosastoja. Vaasan osalta tapahtuu kuitenkin VKS 2025 ohjelman mukaisia kehittämistoimenpiteitä. 

 

Kuvaus palveluista Vaasan keskussairaala ja Pietarsaaren sairaala 

Operatiivinen toiminta  

Vaasan keskussairaalassa on keskusleikkaussalissa 10 salia, joista yksi käytännössä koko ajan varalla 
hätäsektioita varten. Toimintaa on siirtynyt päiväkirurgialle niin, että keskimäärin 6-7 salia on päivittäin 
käytössä. Päiväkirurgialla on kuusi salia, joissa parina päivänä viikossa toimintaa viidessä salissa, muina 
päivinä kaikki salit käytössä. 

Leikkaustoiminta on tyypillistä keskussairaalatasoista. Linjaukset elektiivisten toimenpiteiden suhteen 
noudattavat kiireettömän hoidon periaatteita. Suurin osa toiminnasta on erikoistasoa ja pienempi osa 
vaativaa. Esim. verisuonikirurgiassa on jatkossa valmiudet vaativaankin toimintaan. Samoin tehdään 
verkkokalvoleikkauksia ja vaativia korvatoimenpiteitä, joita ei joka sairaalassa tehdä (eivätkä ole 
keskittämisuhan alaisia). Ortopediassa primaariproteeseja, ei revisioita, keskitetty jo kauan sitten. 
Vaativana toimintana olkapääproteesit. 

Keskussairaalan päiväkirurgiasta paljon on sellaista toimintaa, mitä tehdään yhtälailla kaupungin 
yksityissairaaloissa. Indikaatiot ovat aina lääketieteellisiä keskussairaalassa. 

Vuosittain lähtee hieman yli 200 potilasta lähetteellä kirurgialta yliopisto-sairaaloihin, mutta paljon menee 
myös suoraan yliopistosairaalaan vieläkin enemmän. Tulevaisuus riippuu paljolti siitä, mitä Vaasassa 
saadaan jatkossa tehdä ja miten laajana valinnanvapaus tulee voimaan.  

TEHO osastolla on tällä hetkellä seitsemän paikkaa, CCU:lla kuusi. Tehohoito on hyvin benchmarkattu ja 
vaativia potilaita käytännössä kaikki (elintoimintojen ylläpitäminen). CCU muuttuu verenkiertohäiriö-
yksiköksi, kun strokepotilaiden hoito siirtyy sinne keväällä 2017. Sydänkirurgian loppuminen ei paljon ole 
näkynyt kuormituksessa vielä, mutta vajaat 200 hoitopäivää laskennallisesti pitäisi vähentyä. Tärkeää pitää 
linjaus, että on selkeä tehotoiminta ja sitten tehostettu valvonta (CCU+stroke+muut), ja kaikki vaativa 
valvonta on yhdessä paikassa jatkossa. Teho-CCU:n tiloja uudistetaan juuri tällä hetkellä ja vuoden 2018 
aikana he pääsevät muuttamaan yhteisiin uudistettuihin tiloihin. 

Sädehoito/ Onkologinen hoito 

Vaasan keskussairaala tuottaa yliopistosairaala tasoista, nykyaikaista ja näyttöön perustuvaa sädehoitoa 
nykyisten Vaasan sairaanhoitopiirin, Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja osittain Keski-Pohjanmaan 
sairaanhoitopiirin väestölle. 
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Synnytyssali 
 
Vaasan keskussairaalassa on 5 synnytyssalia (joista 1 erityssali) ja 2 tarkkailuhuonetta (synnytyssalissa). 
Valtakunnallisesti on ajateltu, että 1 Sali/300 synnyttäjää. Tällä hetkellä nähdään kuitenkin, että 
synnytyssalien määrä on riittävä.  
Tulevaisuuden näkökulmasta yhteenvetona: 
 

- Synnytyssalien määrä riittävä, eli 5. Vaikka synnytykset vähän lisääntyisivätkin. 
- Tarkkailuhuoneita olisi hyvä olla 3 nykyisen kahden sijaan, joista yksi voitaisiin tarvittaessa muuttaa 

saliksi 
- Eristyssali on liian pieni 
- Yhteen synnytyssaliin tulisi mahtua amme 

BB 
- Gynen paikat riittävät, toimivat puskurina obs potilaille 
- Yksi eristyshuone lisää 
- Potilaspaikkamäärä riittävä, mutta huoneet eivät. Perhehuoneet ovat nykyaikaa, se on kilpailuvaltti 

ja niitä tarvitaan lisää. 
 

Avohoitopalvelut 

Sairaalan avohoitopalvelut on tällä hetkellä jakautuneet 8 poliklinikkaan.  

Kesällä 2017 yhdistetään kaksi poliklinikkaa, kun keuhko- ja neurologian poliklinikka yhdistetään yhdeksi 
poliklinikaksi. Avohoitopalvelut tullaan yhdistämään yhdeksi suureksi suurpoliklinikaksi rakennettavan Sote 
–talon myötä.  
 
Sairaalapalveluissa on tavoitteena kehittää avohoitopalveluita jo etupainotteisesti, että käytännöt ovat jo 
toimivia ennen uusien tilojen valmistumista. Suurpolin toiminnan kehittämisen keskiössä on triagen / 
potilasohjauksen kehittäminen, tilojen ja resurssien yhteiskäyttö sekä moniammatillinen yhteistyö. 
Valinnanvapauden mukanaan tuomaan kilpailuun vastaamiseksi toiminnassa tullaan varautumaan myös 
aukioloaikojen laajentamiseen ilta-aikoihin ja viikonloppuihin. Suurpolin toiminnassa toteutetaan sote-
uudistuksen ytimessä olevaa perus- ja erikoistason palvelujen integraatiota käytännön tasolla. 
Kehittyneiden konsultaatiomahdollisuuksien ansiosta asiakkaiden palvelutarpeet saadaan niiden tasosta 
riippumatta tyydytettyä mahdollisimman pitkälle ja mahdollisimman laadukkaasti yhden käynnin aikana. 
Tämä tarkoittaa perinteisten erillisten perus- ja erikoistason vastaanottojen kokoamista yhdeksi 
kokonaisuudeksi, josta asiakas saa tarvitsemansa palvelut aiempaa joustavammin. Eri erikoisalojen ja 
perustason vastaanottoja yhdistävän suurpolin tärkeimpiä ominaisuuksia on vastaanottohuoneiden 
monikäyttöisyys. Yksittäisten ammattilaisten omien työhuoneiden sijaan siirrytään joustavaan 
vastaanottohuoneiden käyttöön, jota varten tarvitaan tilojen käyttöastetta optimoiva sähköinen 
varausjärjestelmä. Tosin tuleva valinnanvapauslainsäädäntö tulee loppullisesti antamaan linjat, miten 
integraatio voidaan toteuttaa 
 
Dialyysipalvelut 

Tällä hetkellä Vaasan keskussairaalassa on 30 +-1 potilasta hoidossa 11 potilaspaikalla. Tulevan SOTE-talon 
dialyysiosastolla tehdään in-center-hemodialyysiä 20:lla paikalla (40-60 potilasta), joista 3-4 on 
eristyshuoneessa. VKS:n nefrologit antavat konsultaatioapua Pietarsaaren sairaalan hemodialyysiosastolle 
(7 paikkaa, ad 20 potilasta), joka kuitenkin toimii paikallisen sisätautierikoislääkärin alaisuudessa. Myös 
Pietarsaaren dialyysitoiminta tulee säilyttää. Dialyysipotilaat ikääntyvät, he ovat monisairaita ja useat 
paljon palveluita kuluttavia. Yhteistyötä perusterveydenhuollon ja sosiaalipuolen kanssa pitäisi tiivistää ja 
tähän tulee tähdätä SOTE-uudistuksen, PTH ja ESH-integraation myötä. 
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Endoskopiapalvelut 
 
Tällä hetkellä Vaasan keskussairaalassa tehdään skopioita usealla eri poliklinikalla. Tulevassa Sote –talossa 
tähystystoiminta on keskitetty endoskopiayksikköön, jossa on 4-5 tähystyshuonetta gastroenterologisia, 
gastrokirurgisia sekä keuhkosairauksiin liittyviä toimenpiteitä vartenToiveena on lisäksi säilyttää 
erikoislääkärivetoinen  satelliittiendoskopiayksikkö (2 tähystyshuonetta) Pietarsaaressa. 
 

Lastensairaanhoito 
 
Perustaso: 
Lasten perustason päivystys hoidetaan yhteispäivystyksessä perusterveydenhuollossa.  
Esh: 
Lastenosasto (infektio + puhdas), vastasyntyneiden teho- ja tarkkailuosasto, lasten kotisairaalatoiminta. 
Osastolla hoidetaan pediatrian somatiikan, lastenneurogian ja lastenkirurgian potilaita 
 
Vaativa erityisosaaminen toteutetaan yo-sairaalassa (Tyks, Tays). 
Moniammatillista osaamista tarvitaan erikoissairaanhoidon, perustason, lastenpsykiatrian, sosiaalisektorin 
ja lastensuojelun välillä. Perusterveydenhuolto on tärkeä yhteistyökumppani vaikeasti pitkäaikaissairaiden 
potilaiden hoidon suunnittelussa. Sairaansijoja VKS lastenosastolla on 18. Tämä riittää nykykäsityksen 
mukaan, jos Pietarsaaren sairaalan toiveesta saada pitää oma, vahva lastenosasto ja pkl toteutuu. Ajatuksia 
on hoitaa koko maakunnan lasten kotisairaalatoimintaa yhdessä; Pietarsaari pohjoista osaa ja VKS keski- ja 
eteläistä osaa. 
 

Pietarsaaren osalta esitetään seuraavaa: 
 
Lastenpolikliniikka. Lastenlääkäriä ja lastenpsykiatri paikkakunnalla. Integroitu työtapa 
perusterveydenhuollon, psykiatrian ja syömishäiriöhoidon, vammaishuollon ja lastensuojelun kanssa.  
Kotisairaala lapsille joka palvelee maakunnan pohjoisosa yhteistoiminnassa Vaasan kanssa. 
Yöpymismahdollisuus lapsille, esimerkiksi Vaasan lastenosaston sateliittiyksikkö. 
 
 
Työryhmä esittää, että kotisairaalatoimintaa tulee lähteä kehittämään yhteiseksi toiminnaksi ja 
kattamaan paremmin koko aluetta. Kotisairaalatoimintaa kehitetään edelleen lähiyhteistyössä 
kotihoidon, päivystyksen ja pelastuslaitoksen kanssa, jotta saadaan optimaalinen henkilöstöresurssien 
yhteiskäyttö. 
 
 

Pietarsaaren sairaala 
Seuraavaksi tuodaan esiin Pietarsaaren sairaalassa oleva avohoitotoiminta, jotka toimivat tällä hetkellä 
itsenäisinä yksikköinä. Jotta erikoissairaanhoidon avohoitotoiminta pystytään tuottamaan tehokkaasti, on 
hyvä, että tulevaisuudessa toiminnot kuuluvat hallinnollisesti yhteen, mutta toimita on eri paikkakunnilla. 
Tässä tulee mahdollisimman nopeasti lähteä kehittämään myös digitaalisten palveluiden hyödyntämistä. 
 
 

5. Talouden näkökulma palvelutasoihin, -rakenteisiin ja –verkkoon 
 
Sairaalapalveluissa talouden näkökulmasta VKS 2025 ohjelmaan kuuluu 11% nettokustannusten vähennys. 
Pohjanmaan maakunnan vuodeosastopalveluissa pyritään vähentämään vuodeosastopaikkoja aiemman 
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esitetyn suunnitelman mukaan, mutta ensin varmistetaan, että kotihoito, kotikuntoutus yms. kotiin 
vietävät palvelut ovat riittävällä tasolla. 
  
 

6. Palveluiden kokonaisuuden muodostaminen 
 
Kotiin vietävät palvelut, digitaaliset palvelut tai liikkuvat palvelut 
Digitaalisia etäpalveluita kehitetään, että potilasta voidaan hoitaa lähellä kotia ja lääkäripalveluita saadaan 
helpommin sinne missä potilas on. Maakunnassa kehitetään kotisairaalatoimintaa ainakin siellä missä 
kotisairaalatoimintaa on (Vaasa ja Pietarsaaren seutu). Lyhytaikaista kotisairaalahoitoa viedään myös 
potilaan kotiin palveluasumisyksiköihin ja hoivayksiköihin silloin kun se on potilaan kannalta järkevää 
sairaalasiirtojen minimoimiseksi ja resurssien optimoimiseksi. Saattohoitotoimintaa kehitetään yhteistyössä 
maakunnan PTH-osastojen ja kotihoidon/kotisairaalan kanssa. Yhteinen tietojärjestelmä edesauttaa PTH-
osastojen, ESH:n ja kotihoidon yhteistoimintaa.  
 
Kuntakeskuksessa annettavat palvelut. 
Maakunnan arviointiyksiköt sijoitetaan ympäri maakuntaa pth- vuodeosastojen tai tehostetun 
palveluasumisyksiköiden yhteyteen. Tämä linjataan vasta kun valinnanvapauslainsäädäntö on selkeämpi. 
 
Laajemmalla toiminta-alueella toteutettavat palvelut 
PTH-osastot sijoitetaan maakunnan pohjoisosaan Pietarsaareen, keskiosaan Vaasan ja Mustasaareen sekä 
eteläosaan Närpiöön ja Maalahteen. Arviointiyksiköt sijaitsevat Pietarsaaressa, Uudessakaarlepyyssä, 
Mustasaaressa, Oravaisissa, Vaasassa, Maalahdessa, Närpiössä ja Kristiinankaupungissa. Maakunnan 
eteläosassa (Kristiinankaupunki) toimii lisäksi dialyysiosaston sateliittiyksikkö. Pietarsaaressa sijaitsee 
maakunnan laajempi toimipiste, johon kuuluu dialyysiyksikkö, endoskopiayksikkö sekä ESH-poliklinikka ja 
esh-vuodeosastotoimintaa. 
 
Maakunnalliset palvelut 
Vaasan Keskussairaala tarjoaa keskitetysti erikoissairaanhoitoa maakunnan väestölle. 
Etäpoliklinikkatoimintaa ja digitaalisia palvelumuotoja kehitetään jatkossa niin että potilas voi saada 
palvelut lähellä kotia koko maakunnassa. 
 
Yhteistyöalueella (= ERVA) toteutettavat palvelut 
Osa erityistason erikoissairaanhoidosta, tarjotaan ERVA-alueella keskitetysti tai ostetaan ostopalveluina 
muista yliopistosairaaloista. 
 
 

7. Monituottajamallin (kolmas sektori ja yksityiset) sekä valinnanvapauden näkymä 
suunnitelmaan 
 

Työryhmä on työssään lähtenyt siitä, että tulevaisuudessa vuodeosastopalvelut tullaan järjestämään 
maakunnan liikelaitoksen palveluna. Yksityinen ja kolmas sektori ovat varmasti mukana tuottamassa tuetun 
ja tehostetun palveluasumisen palveluita ja ovat osana palvelutuotantoa.  
Sairaala palveluissa erityisesti avohoito-, operatiivisten- sekä skopiapalveluiden osalta tulevilla 
valinnanvapauslinjauksilla tulee olemaan merkitystä. 
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8. Asiakkuuksien hallinta ja ohjaus 
 

Sairaala ja vuodeosastohoidossa voidaan asiakkuuden jakaa karkeasti kahteen segmenttiin akuutteihin ja 
elektiivisiin asiakkuuksiin. Tulevaisuudessa on erittäin tärkeää, että esimeriksi vuodeosastopaikkoja 
pystytään hallitsemaan ja ohjaamaan yhteisen reaaliaikaisen ohjelman avulla. 
 
Vuodeosastopalvelu edellyttää aina lääkärin suorittamaa potilaan hoidon tarpeen arviointia. Läheinen 
yhteistyö ja yhteinen tietojärjestelmä vuodeosastopalveluiden, kotihoidon, ja vanhustenhuollon 
palveluiden kesken on tärkeää. Suuren palvelutarpeen potilaille laaditaan kokonaisvaltainen 
palvelusuunnitelma. Case- Manager toiminnan avulla pyritään tarjoamaan henkilökohtainen yhdyshenkilö 
asiakkaalle, jotka käyttävät erittäin paljon terveydenhuollon palveluita 
 
 

9. Rajapinnat ja yhteispinnat työryhmien välillä sekä suhteessa peruskuntiin (esim. hyte) 
 

Sairaala ja vuodeosastoryhmän raja- ja yhteispintana voidaan pitää osaltaan kaikkia eri työryhmiäToisaalta 
ennaltaehkäisevällä työllä ja terveyden edistämisellä voidaan vaikuttaa palelutarpeeseen. Erityisesti 
työryhmä katsoo, että välittömän hoidon tarpeen ryhmän kanssa on tärkeää saada rajapinta toimimaan 
 
 

10. Ehdotuksia muutoksen läpiviennin vaiheista ja kriittisistä kohdista 
 

Sairaalatoimintojen osalta jatketaan VKS 2025 ohjelman mukaisesti toiminnan kehittämistä.  
Työryhmässä on myös keskusteltu mahdollisuudesta nopeammasta etenemisestä. Yhdeksi vaihtoehdoksi 
esitettiin, että kaikki alueen perusterveydenhuollon vuodeosastot kuuluisivat samaan hallinnolliseen 
yksikköön jo 2018. Lisäksi ehdotettiin perustettavaksi perusterveydenhuollon Lääkäri- ja 
asiantuntijapalveluiden palvelualue tuottamaan vuodeosastopalveluiden alueelle lääkäripalveluja.  
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11. Yhteenveto asioista, joita työryhmä pitää tärkeänä lähteä kehittämään: 
 

- Maakunnan erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalipuolen paikkamäärät tulee 
yhteen sovittaa siten, että potilaiden ei tarvitse odottaa oikeaa hoitopaikkaa väärässä paikassa. 
Kotiin tarjottavia palveluja tulee olla riittävästi, jotta vuodepaikkoja voidaan lähteä vähentämään. 

- Erikoissairaanhoidon toiminnan kehittämistä tulee jatkaa VKS 2025 ohjelman mukaisesti. 
Huomioiden kuitenkin, että koko alueen esh-toiminnot tulee yhteen sovittaa ja erityisesti kehittää 
digitaalisia palveluita. Yhteensovitettavia kokonaisuuksia ovat ainakin vuodeosastopalvelut, 
dialyysi, skopiatoiminta, esh-avohoitovastaanotot ja välinehuolto 

- Kotisairaalapalveluiden alueellista mallia tulee lähteä tekemään yhteistyössä muiden työryhmien 
kanssa. 

- Joustavan lääkärityövoiman käytön turvaamiseksi tulevaisuudessa tulisi yhdistää alueen 
perusterveydenhuollon lääkäri- ja asiantuntijapalveluita ja kehittää uudenlainen toimintamalli, jolla 
voidaan varmistaa lääkäripalvelut kaikille alueen vuodeosastoille.   

- Tehdään toimivat ja helposti käytettävät etäkonsultaatiomahdollisuudet jokaiselle vuodeosastolle 
ja avohoitoon. Digitaalisten palveluiden avulla asiakkaille turvataan laadukas hoito lähellä kotia. 
Alueellinen toiminnanohjaus tehdään hankkimalla maakunnalle yhteinen potilaiden sijoittamisen 
ohjausjärjestelmä. 

- Päätetään yhteinen potilastietojärjestelmäratkaisu. Kaikki vuodeosastot siirtyvät asteittaisesti 
käyttämään samaa potilastietojärjestelmää, jolloin esimerkiksi tieto ajankohtaisesta lääkehoidosta 
on aina saatavilla. 

- Määritetään yhteiset toimintatavat. Lisätään yhteistyöstä laadun, potilasturvallisuuden ja 
kehittämiseksi ja linjataan yhteiset toimintatavat. 
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Työryhmä 7 Mielenterveys ja päihdepalvelut 
 
1. Työryhmän palvelukokonaisuus, työryhmän kokoontumiset ja työskentelyyn osallistuneet  

 

Työryhmän kokoonpano ja kokoontumiset 
 
Puheenjohtajisto  
Jesper Ekelund   psykiatrian vastuualueen johtaja, VSHP  
Marja Mustonen    palvelualuejohtaja, työikäisten palvelut, Vaasan sosiaali- ja terveystoimi  
Kimmo Kuisma  ylilääkäri, Pietarsaaren sosiaali- ja terveysvirasto 
Sihteeri 
Maria Hammar  suunnittelija, perusterveydenhuolto, VSHP  
Jäsenet 
Mika Ehrnrooth päihdehuollon ylilääkäri, Vaasan sosiaali- ja terveystoimi 
Mikaela Granfors osastonhoitaja, Rannikko-Pohjanmaan sosiaali- ja perusterveydenhuollon 

kuntayhtymä  
Susanne Hongell sosiaaliterapeutti, Pietarsaaren sosiaali- ja terveysvirasto (Kruunupyyn edust.) 
Tanja Jaakola   ylihoitaja, psykiatrian vastuualue, VSHP (1.3.2017) 
Gunilla Jusslin  johtava hoitaja, Mustasaaren terveyskeskus  
Maritta Kerätär ylihoitaja, psykiatrian vastuualue, VSHP (28.2.2017) 
Riitta Lönnback ylihoitaja, Pietarsaaren sosiaali- ja terveysvirasto 
Anna Niiranen johtava ohjaaja, mielenterveys- ja riippuvuuskeskus Horisontti, Vaasan 

sosiaali- ja terveystoimi 
Jarkko Pirttiperä johtaja,Rannikko-Pohjanmaan sosiaali- ja perusterveydenhuollon 

kuntayhtymä 
Mari Viljamaa  vs. päihdekeskuksen johtaja, Vaasan sosiaali- ja terveystoimi 
Johanna Yliviitala  toiminnanjohtaja, Vaasanseudun sosiaalipsykiatrinen yhdistys 
 
Työryhmä kokoontui seitsemän (7) kertaa seuraavasti: 
 
25.10.2016, 15.11.2016, 13.12.2016, 9.1.2017, 7.2.2017, 6.3.2017 ja 10.4.2017. Tämän lisäksi työryhmän 
puheenjohtajisto ja sihteeri ovat kokoontuneet useamman kerran varsinaisten työryhmäkokoontumisten 
välissä. 
 
Mielenterveys- ja päihdepalveluilla tarkoitetaan palveluita ja toimintaa, jolla pyritään ehkäisemään, 
lievittämään ja hoitamaan mielenterveyden häiriöitä ja päihteiden käytön aiheuttamia haittavaikutuksia ja 
niiden seurauksia. Palveluihin kuuluvat ohjaus, neuvonta ja tarpeenmukainen psykososiaalinen tuki, 
kriisitilanteiden psykososiaalinen tuki sekä mielenterveys- ja päihdehäiriöiden arviointi, tutkimus, hoito ja  
kuntoutus.  
 

 

2. Nykytilan kuvaus sekä arvio palvelutarpeesta tulevassa maakunnassa  
 

Useimmat mittarit osoittavat, että sairastavuus ja psykiatristen sairauksien esiintyvyys Vaasan 
sairaanhoitopiirissä on 10 % alempi kuin maassamme keskimäärin. Vaasan sairaanhoitopiirissä palveluita on 
kehitetty viime vuosina avohoitopainotteiseen suuntaan (kuvio 1.) Erikoissairaanhoidon osastopaikkojen 
määrä on vähentynyt viimeisen 12 vuoden aikana 53% ja avohoidon tarjonnan kasvu on vähintään yhtä 
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dramaattinen.Päihdepalvelujen osalta tuotetaan pääsääntöisesti kunnallisina sosiaali- ja terveyspalveluina, 
joko omatuotantoisesti tai ostopalveluina yksityisiltä palveluntuottajilta. 

 

 
Kuvio 1. Palvelujen avohoitopainotteisuuden kehitys VSHP:n psykiatriassa. 2017 osalta luvut ovat ennuste 
kuluvan vuoden 1.- 3. kuukauden perusteella. 

 

2.1. Mielenterveys- ja päihdehoitopalvelut 
Pohjanmaan alueen mielenterveys- ja päihdehoitopalvelut on esitetty kuviossa 2. 

 

 

Kuvio 2.  
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Alueet tuottavat palveluita matalakynnyksinä avohoitopalveluina, jolloin asiakkaat voivat hakeutua suoraan 
palveluun tai terveyskeskuksen kautta lähetteellä. 

 

Mielenterveyspalveluiden erikoissairaanhoito osastohoitoineen toteutetaan Vaasan keskussairaalassa. 
Tarpeen mukaan potilaita voidaan lähettää yliopistosairaaloihin joskaan tarvetta ei ole viime vuosina ollut. 
Myös valtion mielisairaaloita käytetään, kun kyse on erityisen vaikeahoitoisista potilaista.  

 

Pohjanmaan maakunnassa laitosmuotoisia päihdehoitopalveluita tuottaa ainoastaan Vaasan päihdekeskus, 
jossa on tarjolla selviämis- ja katkaisuhoitoa, vieroitushoitoa ja pidempiaikaista laitoskuntoutusta. 

 

Kunnat ostavat pidempiaikaisen laitospäihdekuntoutuksen yksityisiltä palveluntuottajilta. Palvelut 
tuotetaan kunnissa kaksikielisesti, laitosmuotoista päihdekuntoutusta lukuun ottamatta. Kårkulla 
samkommunin alainen Pixneklinikka on tuottanut alueen kunnille ruotsinkieliset päihdekuntoutuspalvelut.  

 

Arvio palvelutarpeesta tulevassa maakunnassa 

 Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien avopalvelutuotanto on keskittynyt kuntayhtymien tai –alueiden 
keskuksiin 

 Erikoissairaanhoidon palvelut ovat välimatkaan liittyvistä syistä johtuen paremmin Vaasan 
keskussairaalan läheisyydessä asuvien saavutettavissa 

 Palveluita tarvitaan myös kaukana kuntayhtymä- ja kuntakeskuksista asuville 

 Palveluiden tuottamisessa ei ole toistaiseksi hyödynnetty riittävästi digitaalisten sovellusten 
mahdollisuuksia.  

 Alueelle tarvitaan nuorisoasema Klaaran tyyppisiä nuorten integroituneita matalan kynnyksen 
mielenterveys- ja päihdepalvelupisteitä. Vastaavanlainen yksikkö on aloittelemassa toimintaansa 
Pietarsaaressa. Myös K5 –alueelle tarvitaan saman tyyppinen palvelu nuorille. 

 Palvelutuotannossa on laadullisia eroja (mm. lääkäripalvelujen osalta) 

 Laitosmuotoisten päihdepalvelujen saatavuudessa ja käytettävyydessä on alueellisia eroja, koska ainoa 
laitosmuotoista päihdepalvelua tuottava yksikkö sijaitsee Vaasassa.  

 

2.2. Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tukipalvelut 

 
Tukipalveluihin kuuluvien arjen hallinnan tukipalveluiden, asumispalveluiden ja sosiaalista kuntoutusta 
tarjoavien päivä- ja työtoimintapalveluiden järjestäminen on tällä hetkellä peruskuntien vastuulla.  

 

2.2.1. Arjen hallinnan tukipalvelut  
 

Osa mielenterveys- ja päihdekuntoutujista tarvitsee tukea itsenäiseen asumiseensa ja arjen hallintaansa.  
Sairastuminen on voinut heikentää henkilön aiemmin hallitsemia itsenäisen elämisen taitoja joko 
väliaikaisesti tai pysyvämmin.  Omassa kodissaan asuvat mielenterveys- ja päihdekuntoutujat voivat saada 
tukea arjen hallintaan kunnallisen kotipalvelun kautta.  Palvelun kautta tuetaan asiakasta huolehtimaan 
mm. kodin siisteydestä, henkilökohtaisesta hygieniasta, lääkkeiden otosta ja kodin ulkopuolisen asioimisen, 
kuten kaupassa käynnin hoitamisesta. Kotipalvelun saamisessa kuin myös sen sisällössä esiintyy kuitenkin 
alueellisia eroja.  Varsinaista mielenterveys- ja päihdekuntoutujille suunnattua psykososiaalista 
kotikuntoutustoimintaa järjestää alueella vain Vaasan kaupunki. Palvelussa toimiva kotikuntoutustiimi 
antaa palveluita sosiaalihuollon asiakassuunnitelman mukaisesti joko omassa kodissaan asuvalle tai Vaasan 
kaupungin arjen hallinnan alaisuudessa olevassa kuntouttavan asumisen tukiasunnossa asuvalle henkilölle.  
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Arvio palvelutarpeesta tulevassa maakunnassa 

 

 Palvelutarjonta on erilaista eri puolilla aluetta. Vain Vaasassa on erityisesti mielenterveys- ja 
päihdekuntoutujille suunnattuja kotiin vietäviä palveluja (kotikuntoutustiimi). 

 Kotiin vietäviä palveluja tarvitaan enemmän, koska niiden avulla voidaan tukea kuntoutujan kotona 
asumista ja arjen hallintaa ja ennalta ehkäistä osastohoidon tarvetta. 

 Palvelut ovat hyvin kustannustehokkaita verrattuna asumisyksiköissä toteutettuihin palveluihin. 

 

2.2.2. Asumispalvelut 

 
Osa mielenterveys- ja päihdekuntoutujista tarvitsee tukea kyetäkseen asumaan itsenäisesti. Tuen tarve 
vaihtelee lyhyen ajan tarpeesta jopa vuosia kestävän tuen tarpeeseen. Tukiasuminen on kevyesti tuettu 
palvelumuoto, jossa asiakas asuu palvelun järjestäjän hallinnoimassa mutta asukkaalle vuokratussa 
asunnossa ja saa asuntoon tarvitsemansa tuen. 

 

Osa mielenterveys- ja päihdekuntoutujista tarvitsee asumisensa ja arjen hallinnan tueksi 
ympärivuorokautisia asumispalveluja.  

 

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelut on alueella järjestetty valtaosin yhdistysten ja muiden 
yksityisten palveluntuottajien toimesta. Omia kunnallisia asumispalveluyksiköitä on vain Pietarsaarella, 
Luodolla, Närpiöllä ja Vaasalla ja asumispalveluiden tarjonta on näissä kunnissa alueen muita kuntia 
laajempaa. Asumispalveluita ei ole kuitenkaan riittävästi alueen tarpeisiin. Puutetta on sekä tehostetusta 
palveluasumisesta että lyhytaikaisista kuntouttavan asumisen tukiasunnoista. 

 

Arvio palvelutarpeesta tulevassa maakunnassa 

 

 Asumispalveluiden saatavuudessa on alueellisia eroja. Asiakkaat ovat joutuneet joissain tapauksissa 
muuttamaan muualle maahan saadakseen palvelutarvettaan vastaan asumispalvelun.  

 Sekä tehostettua palveluasumista että lyhytaikaisempaa tuettua ja kuntouttavaa palveluasumista on 
liian vähän. Tehostetun osalta puutteita on Vaasassa ja kuntouttavan ja tuetun osalta K5 –alueella. 

 Palvelutuotantoa pitää täydentää tukiasunnoilla, joiden välittömässä läheisyydessä on varattu tiloja 
yhteisiin kokoontumisiin, pesu- ja pyykkipalveluihin ja ruokailuun. Esimerkiksi Pietarsaaressa oleva 
Maya edustaa tällaista asumispalvelua.  

 Nuorille mielenterveys- ja päihdekuntoutujille ja erilaisista neuropsykiatrisista häiriöistä kärsiville 
nuorille suunnattuja asumispalveluja tarvitaan alueelle.  

 

2.2.3. Sosiaalinen kuntoutus (päivä- ja työtoimintapalvelut) 
 

Sosiaalisella kuntoutuksella vahvistetaan henkilön kykyä selviytyä arkipäivän toiminnoista, 
vuorovaikutussuhteista ja oman toimintaympäristönsä rooleista 

Sosiaalisessa kuntoutuksessa tavoitteena voi olla arkielämän taitojen oppiminen, päihteettömän arjen 
hallinta, koulutukseen tai työhön tarvittavien asioiden harjoittelu tai sosiaalisten taitojen vahvistaminen.  

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien ryhmämuotoisesti toteutettua sosiaalista kuntoutusta, eli erilaista 
päivä- ja työtoimintaa järjestetään alueen suuremmissa kuntakeskittymissä, mutta palvelut eivät 
välimatkojen vuoksi ole kaikkien käytettävissä. Puutetta on erityisesti nuorille suunnatuista palveluista.  
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Arvio palvelutarpeesta tulevassa maakunnassa 

 

 Päivä- ja työtoiminnan saatavuudessa on alueellisia, lähinnä välimatkoista johtuvia eroja 

 Palveluiden toteuttamisessa ei ole hyödynnetty riittävästi liikkuvien palvelujen mahdollisuuksia.  
Liikkuvia palveluita tulee sen vuoksi kehittää alueen asiakkaiden tarpeita vastaaviksi. Yksi tällainen 
toimintamalli voi olla ns. päivätoimintapartion perustaminen, joka voisi jalkautua alueille toteuttamaan 
palvelua tietyissä paikoissa tai jopa asiakkaiden kotona. 

 Palveluita tulee kehittää erityisesti nuorille mielenterveys- ja päihdekuntoutujille hoitopalvelujen 
jatkoksi ja palveluissa voi olla myös hoidollisia elementtejä esimerkkinä Pietarsaaressa toteuttava 
päiväosastotoiminta (08-20).  

 Päivä- ja työtoimintapalvelujen toiminnan tulisi mukautua joustavammin asiakkaiden tarpeisiin. Jos 
asiakkaalle syntyy suurempi sosiaalisen tuen tarve, tulisi tarpeeseen pystyä vastaamaan esim. niin, että 
asiakas voisi tuolloin viettää normaalia enemmän aikaa sosiaalista tukea ja kuntoutusta antavissa 
toimintayksiköissä kokona joutenolon sijaan. 

 Palveluun ohjautumista vaikeuttavat puutteelliset sosiaalityön resurssit, joiden vuoksi myös yksittäisten 
asiakkaiden edistymistä palvelussa ei ehditä seurata riittävällä volyymilla. Palvelun vaikuttavuuden 
arvioinnin menetelmiä tulisi kehittää yhdessä palveluntuottajan kanssa ja löytää keinoja jakaa palvelun 
vaikuttavuuden mittaamiseen liittyvää vastuuta.    

 Mielenterveys- ja päihdekuntoutujille suunnatun sosiaalisen kuntoutuksen laadun turvaamiseksi 
tarvitaan suunnitelmallista, sisällöltään kilpailukykyistä ja säännöllisesti arvioitavissa olevaa toimintaa, 
jonka toteuttaminen tapahtuu osaavien alan ammattilaisten toimesta.  

 

 

3. Nykytilan ja esitetyn arvion pohjalta nousseet hyvät toimintatavat, jotka olisi hyvä ottaa 
maakunnan yhteisiksi käytännöiksi.  

- sisältää myös lyhyen kuvauksen nykytilan ongelmista ja kehittämistarpeista  
 
Mielenterveys- ja päihdepalveluiden toteuttamisessa esiintyy jonkin verran alueellisia eroja. Palvelut ovat 
kattavampia ja monipuolisempia alueen suurissa kuntakeskuksissa ja kaupungeissa. 
 
Sairaanhoitopiirin erikoissairaanhoito on viime vuosina tehnyt merkittävää kehitystyötä ja sieltä löytyy 
useita prosesseja jotka kannattaa jalkauttaa koko maakunnan tasolle. Erityisesti voidaan mainita 
psykoterapia-arviointiprosessi sekä terapioiden seuranta ja tehokkuuden arvio hoitosuunnitelman tueksi, 
ensipsykoosityöryhmä sekä dialektinen käyttäytymisterapia jotka soveltuvat kaikki jalkautettavaksi myös 
muihin keskuksiin. 
 
Työryhmä on määritellyt kymmenen (10) palvelulupausta, joiden pohjalta palvelut ja niiden toteuttamista 
koskevat käytännöt ehdotetaan toteuttaviksi. Nämä ovat: 
 
Pohjanmaan asukas: 
  

1. Saa välittömästi ja kynnyksettömästi yhteyden ammattitaitoiseen henkilökuntaan  24/7 

2. Löytää helposti tietoa ongelmastaan, itsehoidosta sekä selkeistä hoitoketjuista internetin 

välityksellä 

3. Saa hoitoa ja apua kun tarve ilmenee ilman epätarkoituksenmukaista odottelua 

4. Saa Käypähoito - suosituksiin ja hyviin käytäntöihin perustuvaa apua 
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5. Saa apua ammattitaitoisilta ihmisiltä ja moniammatillisilta työryhmiltä, jotka osallistavat myös 

asiakkaan/ potilaan lähiverkoston   

6. Saa apua, joka on asiakaslähtöistä ja helposti saatavissa, myös tarvittavan palveluohjauksen 

7. Saa hoitoa ja palvelua äidinkielellään asuinpaikastaan riippumatta 

8. Saa ensisijaisesti avohoitopohjaista hoitoa, mahdollisimman lähellä kotia tai kodissaan 

9. Pääsee helposti osallistumaan sekä hoidollisiin että vertaistukiryhmiin 

10. Saa apua joka on pitkäkestoista, ennustettavissa ja helposti ymmärrettävissä. 

 

Asiakas- ja palveluohjaus ja palvelu- ja hoitoketjut 
 

1. Mielenterveys ja päihdetyön ennaltaehkäisevä toiminta 

2. Selkeä ja ajantasainen sähköinen palvelusivusto  
3. 24/7 avoinna oleva neuvonta ja palveluohjaus ja palvelu- ja hoidontarpeen arviointi 
4. Kokonaisvaltaiset palvelu- ja hoitosuunnitelmat 
5. Omatyöntekijämallin kehittäminen 
6. Yhtenäinen hoitoon ohjautumismalli ja kriteeristöt hoidon toteuttamiselle 
7. Palvelujen saannin tasapuolisuuden turvaaminen   
8. Asiakkaan valinnanvapauden huomiointi 

9. Päätöksenteko 

 

Digitaaliset ja liikkuvat palvelut 

 
1. Sähköiset terapiapalvelut ja kuntoutumisen tuki 

Alueella tulee ottaa laajamittaisesti käyttöön saatavilla olevia nettiterapiapalveluita (HUS:n 
mielenterveystalo.fi). 

Jalkautuvien palveluiden ja satelliittipalvelujen kehittäminen 

Asiakkaiden tasavertainen palvelun ja hoidon saanti edellyttää jalkautuvien palveluiden 
kehittämistä. Alueelle tulevista Sote-keskuksista tulee järjestää tarvittavat satelliittipalvelut 
jokaiseen alueen kuntaan ja/tai kuntakeskuksiin. Satelliittipalvelulla tarkoitetaan palvelua, jossa 
palvelukeskuksessa oleva työntekijä siirtyy alueilla oleviin kevyemmin varusteltuihin sote-yksiköihin 

 

Mielenterveyden- ja päihdehuollon avohoitopalvelut 
 

1. Perustason mielenterveys- ja päihdepalveluiden saatavuuden turvaaminen 

Palvelut tulee olla kaikkien ikäryhmien saavutettavissa matalaa, jopa kynnyksetöntä palvelua 
myöden. Alueella tulee olla yksiköitä, joihin asiakkaat voivat hakeutua suoraan ilman erillisiä 
portaittaisia, raskastekoisia ja byrokraattisia palvelu- ja hoitopolkuja.  

2. Opioidiriippuvaisten korvaushoitopalvelujen järjestäminen koko alueen kattaviksi 
palveluiksi 
Palvelutarpeen arviointi tulee jatkossa hoitaa alueellisten yksiköiden ja hoidon laadunvalvonnasta 
vastaavan erityistason yksikön kesken. Palvelu otetaan aina käyttöön osastohoidon kautta. 
Aloitukset tulee keskittää ja hoitoa ohjaavat kriteerit yhtenäistää. Päivittäinen hoidon toteutus 
tulee järjestää alueen kuntiin ja hyödyntää tarvittaessa liikkuvia palveluita. 
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3. Erikoissairaanhoitotasoisten avopalveluiden saatavuuden turvaaminen 
Alueen asukkaiden täytyy asuinpaikasta riippumatta saada erikoissairaanhoitotasoista hoitoa 
silloin, kun tarve sitä edellyttää.  
Perustason ja erityisen ja vaativan tason palveluiden tuottamiseen liittyvien reunaehtojen 
turvaaminen 
Alueella tulee huolehtia erityisen tarkasti mielenterveys- ja päihdepalveluiden laadunvalvontaa 
liittyvistä toimenpiteistä. Palveluiden kehittämistyön tulee olla jatkuvaa ja palveluiden 
menestyksellinen tuottaminen edellyttää omaa laadunvalvontajärjestelmää.  Palveluiden saatavuus 
turvataan parhaiten satsaamalla ammattitaitoiseen, sitoutuneeseen ja riittävään henkilöstöön.  

 

Mielenterveyden ja päihdehuollon laitoshoitopalvelut 

 
1. Riittävät psykiatrisen osastohoidon palvelut 

Psykiatrian palveluissa tulee jatkossakin huolehtia siitä, että vaikuttavaa osastohoitoa on riittävästi 
tarjolla omassa maakunnassa ja sen järjestämisessä on huomioitu eri ikä- ja diagnoosiryhmät. 
Psykiatrinen osastohoito tapahtuu lääketieteellisin perustein ja tämän vuoksi alueen käytettävissä 
tulee olla riittävästi ammattitaitoista psykiatrityövoimaa. 

 

2. Jatkohoidon turvaaminen 

Päävastuu potilaan hoitoprosessista on avohoidossa. Osastohoito käytetään vain tilapäisesti kun 
mikään muu hoitokeino ei riitä.  
 

3. Riittävät ja asiantuntevat päihdehuollon osastohoito- ja kuntoutuspalvelut 
Laitosmuotoisen akuutin päihdehoidon (selviämis-, katkaisu- ja vieroitushoito) asiantuntemuksen 
keskittäminen alueella takaa yhtenäisin perustein ja riittävällä ammattitaidolla toteutetun palvelun 
koko alueelle 
 

4. Alueen asukkaiden kielellisten oikeuksien toteuttaminen erityisesti päihdekuntoutuksessa 
Alueella tuotetuissa päihdehuollon palveluissa, kuten kaikissa muissakin sosiaali- ja 
terveydenhuollon palveluissa tulee huomioida asiakkaiden kielelliset oikeudet. Ruotsinkielistä  
laitospäihdekuntoutusta ainoana yksikkönä koko Suomessa tuottanut Maalahdessa sijaitseva 
Pixneklinikka lopettaa toimintansa Kårkulla samkommunin alaisuudessa 30.6.2017 ja toiminta 
siirtyy Maalahden kunnan alaisuuteen 1.7.2017. Järjestely on määräaikainen ja voimassa vuoteen 
2019 asti.  
 

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien arjen hallinnan tukipalvelut 

 
1. Kotona asumista tukevat palvelut 

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien kotona asumista tukevat palvelut ovat kustannustehokkaita, 
koska ne tukevat asiakkaan kuntoutumista ja arjessa selviytymistä. Palvelut tulee järjestää sille 
tasolle, että palvelutarjonta kattaa jatkossa koko alueen.  

 

2. Kokemusasiantuntijuuden hyödyntäminen 

Asiakkaiden kuntoutumisprosesseissa tulee hyödyntää enemmän kokemusasiantuntijoiden 
osaamista. 
 
 
 



 

79 
 

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelut 

 
1. Tukiasumispalvelut ja tuettu palveluasuminen 

Tukiasuntoja ja tuettua palveluasumista tulee olla tarjolla koko alueella ja niissä asuville tulee 
järjestää tarvittavat arjen hallintaa tukevat palvelut. Palvelutarjonnassa tulee kiinnittää erityistä 
huomiota nuorille mielenterveys- ja päihdekuntoutujille suunnattuihin asuntoihin, joiden kautta 
heillä on mahdollisuus harjoitella itsenäistä asumista ja arjen hallintaa. 

 

2. Kuntouttava ja tehostettu palveluasuminen 

Asiakkaalle tulee löytää hänelle sopiva asumismuoto välittömästi, kun psykiatrisen osastohoidon tai 
laitosmuotoisen päihdekuntoutuksen tarvetta ei enää ole. Asiakkaiden asumispalvelun tarvetta 
tulee arvioida asumisen aikana. Palveluja joko lisätään tai vähennetään palvelutarpeen muutosten 
myötä. Palvelurakenneuudistuksessa tulee varmistaa, että palveluja on saatavilla alueen tarpeet 
kattavassa laajuudessa.   Myös kuntouttavan ja tehostetun palveluasumisen osalta tulee kiinnittää 
erityistä huomiota nuorille suunnattuihin asumispalveluihin. 

 

Sosiaalinen kuntoutus 

 
1. Sosiaalisen kuntoutuksen päivä- ja työtoimintapalvelujen toteutus ja laajentaminen 

Päivä- ja työtoimintapalveluiden saatavuudessa olevia alueellisia eroja tulee poistaa 

 

 

4. Kuvaus palvelutasoista, palvelurakenteesta ja palveluverkosta tulevassa maakunnassa  

1) Perus- ja matalan kynnyksen palvelut: ne palvelut, joita saa kaikissa sosiaali- ja terveyskeskuksissa. 
Vastaa niitä palveluita, joita nyt saadaan vastaavien sosiaali- ja terveyspalvelujen puitteissa.  

Keskitetty alueellinen palvelu: Kolmesta päätoimipaikasta Pietarsaaressa, Vaasassa ja Närpiössä saatavat 
palvelut. Vastaavat niitä palveluita, joita erikoissairaanhoito tällä hetkellä tarjoaa. Palvelut voidaan 
tietenkin myös toteuttaa muilla paikkakunnilla, liikkuvan työn ja digitaalisten ratkaisujen kautta.   

3) Keskitetyn tason palvelut/vaativat palvelut: Se osa hoidosta, jota tarjotaan vain yhdessä paikassa 
maakunnassa. Koskee psykiatrista osastohoitoa ja laitospohjaista päihdehuoltoa.  Tämä kolmen tason 
palveluverkosto muodostaa kattavan ja hyvin integroidun järjestelmän asukkaiden hoidolle. Alla olevassa 
esimerkki mahdollisesta palveluverkostosta psykoosisairauksille.    
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Vastaavanlaisia palveluverkostoja on tehty muillekin sairausryhmille. Ajauksena on että nämä verksostot 
muodostavat integroituja hoitoketjuja.  Samankaltaisia palvelukarttoja on myös tehty päihdehuollolle. 

 

Ehdottamamme hoidot, jotka keskitetään yhdelle paikkakunnalle ovat: 

- Päivystävä vastaanotto 24/7 

- Psykiatrinen osastohoito 

- Vanhuspsykiatrinen osastohoito ja diagnostinen selvitys 

- Nuorisopsykiatrinen osastohoito 

- Lastenpsykiatriset hoitojaksot perhekeskuksessa 

- Vaativin osa syömishäiriöhoidosta. Tässä tulee huomioida, että nykytilanteessa Pietarsaaressa on toimiva 
yksikkö.  

- Neuropsykiatrinen selvitys ja hoidonsuunnittelu 

- Vaativat diagnostiikaan sekä työ- ja toimintakyvyn selvitykset 

- Selviämis- ja vieroitushoito osastolla 

Ehdotuksemme Kolmella paikkakunnalla tapahtuvaan koordinoituun toimintaan: 

- Aikuisten kuntouttava psyykkisten sairauksien avohoito sisältäen päihdeongelmat 

- Psykoosisairauksien varhaiskuntoutus 

- Monet ryhmät kuten DBT, syömishäiriö- ja psykoedukatiiviset ryhmät 

- Psykoterapiat 

- Vanhuspsykiatrinen avohoito, mahdollisesti Vaasassa olevan keskuksen konsultaatioavulla 

- Nuorisopsykiatrinen avohoito, mahdollisesti Vaasassa olevan keskuksen konsultaatioavulla 

- Lastenpsykiatrinen avohoito, mahdollisesti Vaasassa olevan keskuksen konsultaatioavulla 

- Avohoidon päihdehuolto 

 

Ehdotuksemme jokaisen kunnallisen sosiaali- ja terveysaseman toimintaan: 
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Peruspalvelut (lääkäri- ja hoitajavastaanotot) 

Matalan kynnyksen hoitajavastaanotto  

Hajautetut vastaanottopalvelut alueellisista yksiköistä (esim. psykiatrisia sairaanhoitajia, päihdehuollon 
koordinaattoreita) 

Sosiaalihuollon neuvonta ja ohjaus 

 

 

”Pohjanmaan SOTE-talo” 

 
Vaasan keskussairaalan alueelle yhteispäivystyksen välittömään läheisyyteen tullaan rakentamaan uusi talo, 
jonne tulee tilat suurpoliklinikalle ja jonne kootaan useimmat lääketieteen erikoisalat, osastoja ja 
sosiaalipäivystys. 

Taloon tulee 51 psykiatrian osastohoitopaikkaa, sisältäen: 

 Nuorisopsykiatrinen akuuttiosasto, jossa erillinen moduuli tahdonvastaiseen hoitoon 

 Aikuisten psykiatrinen akuuttiosasto, moduuleihin jaettuna 

 Aikuisten psykiatrinen kuntoutusosasto, moduuleihin jaettuna 

 

Osastot tulevat olemaan jaettuna suljettuihin ja avoimiin moduuleihin. Niissä tulee olemaan myös 
rauhoittumis- ja eristyshuoneet rajoitustoimia varten. Helppo siirtyminen päivystyksestä osastolle on 
huomioitava. Lastenpsykiatrian osasto ja perhepaikat tullaan sijoittamaan muualle perustettavaan 
perhekeskukseen. Edellytämme että 24h akuutti seurantahuone on päivystyksessä. Tähän rakennukseen 
sijoitetaan myös päihdehoidon osastopaikat. Aikuisten päihdehoidonosasto (= päihdekeskus) 
hoitopaikkamäärä 12 (selviämis- ja katkaisuhoito päivystyksen, läheisyydessä, mutta erillään) ja aikuisen 
mielenterveys- ja riippuvuuskeskus Horisontti. 

 

 

5. Talouden näkökulma palvelutasoihin, -rakenteisiin ja –verkkoon  
 

Työryhmän ajatuksena on kehittää sellaisia selkeitä hoitokäytäntöjä prosessikehityksen yhteydessä yllä 
mainitus mukaisesti, jotta hoito toimisi tarkoituksenmukaisemmin. Rahaa säästyy kun oikeat ihmiset saavat 
apua oikeaan aikaan.  Välttelemällä turhaa jonottamista tai lähetteiden tekemisiä yksiköstä yksikköön 
hoidosta tulee optimaalisempia samalla kun vältytään komplikaatioista ja tilanteiden vaikeutumisista.   

 

On kyse sellaisten henkilöiden tunnistamisesta, joilla on suurin hyöty tehtävästä panostuksesta. Tällöin 
saadaan myös eniten terveyshyötyä käytettäville voimavaroille. Ehdotetuissa hoitoketjuissa olevat 
elementit ovat jo olemassa. On vain kyse toiminnan järjestemisestä niin, että sen sijaan missä nykyisin on 
monta yksikköä, tulevaisuudessa olisi yksi organisaatio, johon rakennettaisiin niin joustavia ja hyvintoimivia 
hoitoketjuja kuin mahdollista.   

 

Työryhmässä olemme vakuuttuneita, että hoitoketjujen optimoinnista kolmen tason integroituun 
järjestelmään ilman turhaa ajanhukkaa tai turhia resursseja voimme parantaa hoidon laatua lisäämättä 
yhteiskustannuksia. Uusi sote-talo tulee säästämään suuria resursseja osittain sen vuoksi kun Huutoniemen 
kiinteistöstä voidaan luopua ja osittain koska toimintaa voidaan suorittaa asianmukaisemmin sen toimiessa 
somaattisen ja päivystävän hoidon yhteydessä.  
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6. Palveluiden kokonaisuuden muodostaminen  
 
Ehdottamassamme mallissa yksi pääkohdista on juuri muodostaa kokoaisuuksia tämän hetkisistä 
pirstoutuneista toiminnoista.  Haasteet palvelusaannin erojen suhteen riippuen asuinpaikasta kohtaavat 
mahdollisimman hyvin täydentävät palvelumuodot, kuten liikkuvat palvelut, kotiin tuotavat palvelut ja 
digitaaliset palvelut. Kunnallisissa keskuksissa (sote-keskuksissa?) saa apua ilman kynnyksiä. Koko 
maakunnassa on helposti saatavaa tietoa verkossa ja puhelinnumero, johon voi ottaa yhteyttä 24/7. 
Perustason palvelujen (kaikki sote-keskukset) ja erikoistason palvelujen (Pietarsaari, Vaasa, Närpiö) 
integraatio on totaalinen, jotta tieto ja taito kulkevat molempiin suuntiin. Ei ole mitään esteitä 
optimaalisten ratkaisujen kehittämiseksi. Voidaan olettaa, että potilas saa ajan erikoistason palveluihin, 
mutta yhtä hyvin saattaa käydä niin, että sote-keskus saa muuta tukea, suoraa konsultaatiota, tukea 
vastaanottotilanteessa videolinkin kautta, henkilökuntaa, esim. erikoislääkäri tulee SoTe-keskukseen 
konsultoimaan tai pitämään omaa vastaanottoa jne.   
 
Myös keskittämisen ja erikoistasojen integraatio on totaalinen, jotta ehdottamamme toiminnot 
keskittämiselle (syömishäiriöt, neuropsykiatria) toimisi yhteistyössä muiden paikkakuntien kanssa esim. 
järjestämällä ryhmiä tai vastaanottoja tai tarjoamalla konsultaatiota ja ohjausta toisilla paikkakunnilla jne.  
 
Tietty pyrimme myös hyvään yhteistyöhön yliopistosairaaloiden teriaarisen hoidon suhteen, vaikka 
tällaisten hoitojen tarpeet ovat hyvin pienet psykiatrian osalta. Lähinnä kyseessä on oikeuspsykiatria 
Vanhan Vaasan sairaalassa ja Tampereen EVA-yksikössä (nuoret).  
 

 
7. Monituottajamallin (kolmas sektori ja yksityiset) sekä valinnanvapauden näkymä 

suunnitelmaan  
 
Suunnitelmamme on ottanut kaikennäköisen yhtiöittämisen huomioon, jotta toimintoja helposti saadaan 
eroteltua muusta toiminnasta, mikäli laki näin vaatii. Esimerkiksi pitkäaikainen psykoosipotilaiden seuranta 
sote-keskuksissa tai psykoterapinen hoito erikoissairaanhoidossa saadaan eroteltua muusta toiminnasta ja 
yhtiöitetään sekä ostetaan.  
 
Monia toimintoja mielenterveys- ja päihdehuollossa ei voi yhtiöittää, koska usein on kyse 
virkamiespäätöksistä esim. henkilön tahdosta riippumattomasta hoidosta tai sosiaalityöntekijän 
päätöksestä eduista tai maksusitoumuksista.  
 
Kolmas sektori on aktiivisesti osallistunut tämän raportin valmisteluun ja muodostaa hyvin tärkeän osan 
Pohjanmaan palvelutuotantoa.  Emme ehdota suurempia muutoksia tähän hyvin toimivaan rakenteeseen, 
paitsi että meidän on huolehdittava, että kaikkia hoitomuotoja saadaan molemmin kansalliskielin. Mikäli 
jotain tällaista puuttuu, tulee sote-alueen harkita sen tuottamista itse. Tällä hetkellä ruotsinkielinen 
päihdehuolto on ajankohtaisin, mutta myös muita ongelmia voi muodostua.  

 
 
8. Asiakkuuksien hallinta ja ohjaus  
Hoito-organisaation luottamuksen ylläpitämiseksi ja kaikkien asianosaisten yhteistyön sujuvuuden kannalta 
on tärkeää, että meillä organisaationa on CRM (Customer Relationship Management) -strategia.  
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9. Rajapinnat ja yhteispinnat työryhmien välillä sekä suhteessa peruskuntiin (esim. HyTe)  

 
Yhteistyö kuntien hytepalveluiden kanssa tulee olemaan luontevaa ja hyvin tärkeää. Mielenterveys- ja 
päihdehuollossa olevat ongelmat liittyvät kuntien selkeisiin tietohin.  

 

 
10. Ehdotuksia muutoksen läpiviennin vaiheista ja kriittisistä kohdista  

 
Näkemyksemme mukaan suurin osa käsittittelemistämme rakenteista ovat jo olemassa. Lähinnä on kyse 
hoitoketjujen ja toimintamuotojen kehittämisestä. Tämän vuoksi katsomme, että hallinnollisen muutoksen 
voisi suorittaa jo alusta alkaen (1.1.2019), jotta uusi yksikkö tämän jälkeen integroidusti pääsisi 
kehittämään hoitoa. Mikään ei parane, mikäli hallinnollista muutosta viivästytetään, koska sitä tarvitaan 
ennen kuin todellisia muutoksia saadaan aikaan.   

 

 

11. Muuta, jota työryhmä haluaa nostaa esiin  

 
Ei ole mitään tieteellisiä perusteita, että päihdehuoltoa katsottaisiin erikseen muista 
mielenterveysongelmista. Kaikilla mielenterveysongelmilla on erilainen tausta, hoito ja ennuste. Kaikissa on 
enemmän tai vähemmän sekä biologisia että psykososialisia taustatekijöitä. Usein oireet ja hoito menevät 
päällekkäin. Alkoholismi ja ahdistusongelmat, päihteiden väärinkäyttö ja psykoois jne. 
 
Tämän vuoksi ei myöskään tämän päiväisessä maailmassa ole syytä hallinnollisesti pitää päihdeongelmien 
hoitoa erillään muista mielenterveysongelmien hoidosta.   
  
Ehdotamme siis, että mielenterveys- ja päihdehuolto hallinnollisesti yhdistetään yhdeksi yksiköksi 
”Mielenterveys ja hyvinvointi – Mental hälsa och välmående.”.  
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Työryhmä 8 Vammaispalvelut 
 

1. Työryhmän palvelukokonaisuus, työryhmän kokoontumiset (pvm:t) ja työskentelyyn 
osallistuneet 

- Henkilöt, joilla kehityshäiriö 
- Henkilöt, joilla fyysisiä vammoja 
- Henkilöt, joilla neuropsykiatrisia ongelmia (ADHD, asperger, lievät kehityshäiriöt sekä psyykkisiä 

ongelmia tai ilman viimeksi mainittuja) 
  

Työryhmän kokoukset: 4.11.2016, 7.12.2016, 23.1.2017, 24.3.2017 

Työryhmän jäsenet: 

Carola Lindén, puheenjohtaja, sosiaalihuollon päällikkö, Pietarsaaren sosiaali- ja terveysvirasto 
Christine Widd, puheenjohtaja, hoivapäällikkö, Vöyrin kunta 
Virpi Kortemäki, puheenjohtaja, aikuissosiaalityön palvelualuejohtaja, Vaasan kaupunki 
Hannele Grankvist, vammaispalveluiden osastopäällikkö, Pietarsaaren sosiaali- ja terveysvirasto 
Kristina Maars, sosiaalityöntekijä, Närpiön kaupunki 
Susanne Ståhl, sosiaalityöntekijä, Vaasan kaupunki 
Anna Caldén, puheenjohtaja, SAMS  
Anna-Lena Aspegren-Törnroos, hoitaja, Kårkulla + JHL Pohjanmaa 
Marjut Mäki-Torkki, vammaispalvelujen johtaja, Eskoon tuki- ja osaamiskeskus 
Hedvig Grannas-Honkanen, kuntoutuksen ylilääkäri, Vaasan sairaanhoitopiiri 
Matias Björn, vt pediatrian ylilääkäri, Pietarsaaren sosiaali- ja terveysvirasto/Malmin sairaala 

 

2. Nykytilan kuvaus sekä arvio palvelutarpeesta tulevassa maakunnassa 

– Suurimmat kulut vammaispalveluissa aiheutaa palveluasuminen, kuljetuspalvelut, henkilökohtainen 
avustus sekä työllistäminen  

–  Laitoshoidon meneillään oleva alasajo, tämän sijaan asiakkaat siirretään palveluasumiseen.  
– Vammaispalveluissa ostetaan jo nyt suuria osia palveluista yksityiseltä sektorilta. 

Palveluasumispalveluiden osto kuntayhtymiltä tai yksityisiltä tuottajilta on selkeästi suurin ostopalvelu. 
– Huomioitavaa: Vammaiset elävät yhä pidempään ja nuoret vammaiset haluavat muuttaa omaan 

asuntoon varhaisessa iässä tullakseen niin itsenäisiksi kuin pystyvät. Vaikeasti vammautuneella 
henkilöllä on subjektiivinen oikeis palveluasumispaikkaan. 

– Panostuksia tulee tehdä muihin asumismuotoihin: Tukiasuminen, perhehuolto, omaishoito + toimiva 
työn helpottaminen, jotta mahdollisesti voidaan vähentää kuluja. 

– Vammaispvalelulaissa säädetään vaikeasti vammautuneiden subjektiivisista oikeuksista, jotka kunta on 
velvoitettu myöntämään.  

– Kunnilla on eri kriteereitä palvelunmyöntämisessä ja lisäksi erilaisuuksia laadun suhteen. 
– Tärkeää, että palvelut määrätyille ryhmille (vammaiset, pikkulapsen vanhemmat, monisairaat ja 

vanhukset) jatkossakin järjestetään lähellä kotia. Hyvällä ohjauksella, jatkuvalla hoidonseurannalla ja 
hoitosuunnitelmien avulla palvelusta ja ohjauksesta voidaan tehdä työkaluja, jotka estävät asiakkaiden 
tuntevan itsensä ulkopuolisiksi. Yhdyshenkilöt ovat tämän vuoksi tärkeitä tulevassa sote-alueessa.   

– Liittessa (liite 1?) yhteenveto kyselystä, jonka sote-vammaispalveluasiantuntiaryhmä suoritti 
maakunnan kunnille koskien palvelua ja kuluja vuoden 2016 tilinpäätöksen mukaisesti. Yhteenveto 
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ainoastaan suuntaa-antava; kunnat ovat antaneet hyvin vaihtelevia tietoja. Mahdotonta saada 
täsmällisiä tietoja. 

– Liitteenä palvelumatrikkeli vammaispalveluille (liite 2?). 
 

 

3. Nykytilan ja esitetyn arvion pohjalta nousseet hyvät toimintatavat, jotka olisi hyvä ottaa 
maakunnan yhteisiksi käytännöiksi  
- sisältää myös lyhyen selostuksen ongelmista ja nykytilan kehitystarpeista 

 
Vammaispalveluiden myöntämisen kriteerien työstetö yhteisiin käytöntöihin/yhdenmukaistetaan koko 
maakunnalle on aloitettu alityöryhmässä, jossa on edustajia kaikista kunnista.  
 
 
Parempi Arki –projekti (2015-2017) 
 
Tärkeä otta talteen ne tiedot ja kokemukset, joita on kehitetty Parempi Arki -projektissa.  Kaiken kaikkiaan 
Parempi Arki –projektissa on ollut samat tavoitteet kehitystyössään kuin mitä SOTE-valmistustyössä on. 

 
Parempi Arki –projektin tavoitteet olivat: 
 

1. Kotona asuvia yhteisiä paljon palveluita käyttäviä asiakkaita tuetaan tuottamalla palvelut 
asiakassuuntautuneesti niin, että ne muodostavat toisiaan täydentävän kokonaisuuden 
(integraatio, koordinaatio) 

2. Asiakkaiden tunne pärjätä arjessa paranee, lisäksi elämänlaatu ja tyytyväisyys palveluihin kasvaa 
3. Kunnan muut toimijat ja yhdistykset linkitetään yhteen sosiaali- ja terveyspalvelujen ja niiden 

järjestämisen kanssa 
4. Yhteistyö, kommunikaatio ja osaaminen sosiaali- ja terveyshenkilöstössä vahventuu 

asiakaspohjaisissa kokonaisprosesseissa 
 
 

Toimenpiteet tavoitteisiin pääsemiseksi: 
1. Kriteerien ja toimintamallin määrittäminen sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisten asiakkaiden 

tunnistamiselle, joiden perusteella työkaluja voidaan kehittää tunnistamiselle  
2. Kehitetään asiakaslähtöinen yhteinen suunnitelma (hoito- ja palvelusuunnitelma) sosiaali- ja 

terveyden toimijoille ja lisäksi toimintamalli, jotta suunitelma tehtään ja päivitetään yhdessä. 
3. Eri toimijoiden kesken kartoitetaan kunnan ja yhdistysten palvelut ja yhdistetään nämä 

kokonaisprosessiin osana koko palvelutarjontaa 
4. Määritellään käytännöt yhteisten asiakkaiden palveluiden koordinoimiselle 
5. Henkilöstön osaamista edistetään asiakaslähtöisen ajattelutavan suhteen, jotta mahdollistetaan 

uusia toiminnanohjausmuotoja (http://www.parempiarki.fi/materiaalipankki/download/22-
hankkeen-loppuraportti/178-pohjanmaan-loppuraportti) 

 
 
Ohjaus, tukiasuminen ja perhetuki neuropsykiatrisille asiakkaille (lievät kehityshäiriöt, ADHD, asperger, 
psyykkiset ongelmat) tärkeässä osassa syrjäytymisen ja yhteiskunnallisten kulujen ehkäisemisessä 
(maakunnassa ainoastaan yksi tukiasuminen Pietarsaaressa). Neuropsykiatriset asiakkaat tulevat helposti 
ongelmakäytön, rikollisuuden, hyväksikäytön jne. uhreiksi, mikäli he eivät saa tukitoimia varhaisessa 
vaiheessa. Tällä asiakasryhmällä ei ole mitään erikoislakien mukaisia oikeuksia. 
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Malleja ehkäiseville toimille päivähoitoon ja kouluihin sekä sairaanhoitoa neuropsykiatrisia ongelmia 
poteville lapsille ja nuorille on työstetty osana Parempi Arki –projektia. Miten nämä vietäisiin kuntien 
hyvinvointipalveluihin, perusterveydenhoitoon ja kouluihin? 

 
 
 

4. Kuvaus palvelutasoista, palvelurakenteesta ja palveluverkosta tulevassa maakunnassa  

– Vammaisten tulee ensisijaisesti saada palveluita yleisten palveluiden puitteissa (matalan kynnyksen 
palvelut) Seuraava taso on sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut Viime kädessä erikoislainsäädännön 
mukaisesti. 

– Tasa-arvoinen palvelu. Kaikilla tulee olla mahdollisuus samoihin palveluihin riippumatta kielestä tai 
kotipaikkakunnasta.  

– Perhe/asiakas tulee nähdä kokonaisnäkökulmasta -> perhe/asiakas nähdään kokonaisuutena, ei 
ainoastaan vammaisnäkökulmasta. Vammaispalvelulaki ja Erityishuoltolaki ovat viime käden lakeja. 
Ensisijaisesti asiakkaalla on tasavertaisena kansalaisena oikeus normaaliin palveluun yleislakien 
mukaisesti (esim. sosiaalihuoltolaki). 

– Parempi palvelukoordinaatio erikoishuollon, sosiaalihuollon sekä sairaanhoidon välillä -> vähemmän 
aukkoja, vähennetty byrokratia. 

– Tavoitteet: Yksi kokonaisvaltainen palvelusuunnitelma, jossa huomioidaan kaikki muut suunnitelmat 
(yhteenveto palveluista ja tavoitteista).  Tuplatyön välttäminen. Vrt. Paremman arjen tavoitteeseen, 
jossa kehitetään asiakaslähtöinen yhteinen hoito- ja palvelusuunnitelma sosiaali- ja terveystoimijoille ja 
lisäksi toimintamalli, jotta suunitelma tehtään ja päivitetään yhdessä (liite 3=?). 

 
– Vanhemmat henkilöt ja vammaisuus? Yhteistyö vammaishuolto/vanhustenhuolto. Koska on kyse 

vammoista ja koska vajaakuntoisuudesta, joka liittyy tavalliseen ikääntymiseen/tavallisiin sairauksiin?   -
-> nähkää vanhempien henkilöiden palvelutarpeet kokonaisnäkökulmasta. Konsultaatio palvelutarpeen 
arvioinnissa. 

– Päävastuu palvelukoordinaatiosta tulee olla omalla yhteyshenkilöllä, joka seuraa asiakasta/perhettä. 
– Miten sopeuttaa vammaispalveluiden palveluita muuhun palveluun, jotta ”leimausta” ei muodostu, 

mutta kuitenkin niin, että asiantuntemus/erityisosaamiset vammaispalveluiden suhteen säilyvät? 
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Vammaispalvelun palvelumalli (ruotsiksi) 

 

 

Mallinselitys: 

Matalan kynnyksen palvelut 

Sote-keskukset: Tiedottaminen, neuvonta, ohjaaminen 

Kysymyksen asettelu: Miten matalan kynnyksen palveluiden ohjaamisen ja neuvonnan tulee liittyä 
viranomaispäätöksiin? Miten tietoja ylläpidetään? Esimiestoiminta? 

 

Perustason palvelut; asemat pohoinen-Vaasa-etelä 

Maakunnan liikelaitos tekee arvion palvelutarpeesta + viranomaispäätöksen sosiaalihuoltolain mukaisesti. 

Palvelutarpeen arvio moniammatillisen yhteistyön kautta (perhepalvelut, aikuispalvelut, vanhustenpalvelut 
sekä sairaanhohito). Yhteiset kriteerit maakunnalle.  

Palveluntuottajat: Yksityiset yhtiöt + maakunnan liikelaitos (=yritys). 

 

Erikoistason palvelut; asemat pohjoinen-Vaasa-etelä 

Yhteyshenkilön nimeäminen, kun asiakkuus lapsi- ja perhepalveluihin, aikuispalveluihin tai ikääntymeiden 
palveluihin muodostuu. Yhteyshenkilö konsultoi vammaispalveluja -> asiantuntemusta vammaispalvelulain 
ja erityishuoltolain mukaisesti. 
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Maakunnan liikelaitos (yritys)/vammaispalvelut tekevät viranomaispäätökset koskien palveluita 
vammaispalvelulain tai erityishuoltolain mukaisesti. 

Palveluntuottajat: Yksityiset yhtiöt + maakunnan liikelaitoksen tuotantoyhtiö.  

 

Vaativan tason palvelut; keskitetty 

Maakunnan liikelaitos tekee viranomaispäätökset. 

Erityshuollon tutkimus-, selvitys- ja osaamiskeskus, kriisihuolto, kuntouttava laitoshoito tuottavat palveluita 
yhtiöiden kautta (Eskoo, Kårkulla). 

 

5. Talouden näkökulma palvelutasoihin, -rakenteisiin ja – verkkoon 

– Valinnanvapaus: Asiakkaan osallisuus ja itsenäisyys -> palveluseteli, henkilökohtainen budjetointi 
Asiakas on päämies omassa elämässää, mutta hänelle ei saa viedä liikaa vastuuta valita palvelun 
suhteen tai täsmälleen tietää mitä hän tarvitsee tilanteessa, jossa on kovimmillaan.  Asiakkaalla on 
oikeus saada vaihtoehtoja. Tärkeää, että asiakas saa oikeaa ja täydellistä tietoutta 
valinnanmahdollisuuksista sekä tukea päätöksenteossa = edellytys, jotta asiakas ja omaiset 
ymmärtävät, mitä he valitsevat. Valinnanvapauden tulee myös koskea asiakkaan oikeutta valita 
asumispaikkaa sen vähentämättä mahdollisuutta täysiarvoiselle palvelulle. Myös tämän suhteen tulee 
taata tasa-arvo.  

– Kuljetuspalvelumatkojen koordinointi -> tarvitaan yhteinen välityskeskus koko maakunnalle 
kuljetuspalvelun varaamiselle ja yhteensovittamiselle.  

– Kuljetusten yhteensovittaminen kunnan ja KELAn kanssa. 
– Teknologisten/elektronisten palveluiden kehittäminen, jotka tukevat kommunikaatiota ja liikkuvuutta, 

etenkin sellaisia, jotka tukevat asumisturvaa omassa asunnossa. Kevyempien asumismuotojen 
kehittämistä sekä omien resurssien tehostamista teknologian avulla. Virtuaaliset palvelut. Mahdollistaa 
asuminen tavallisissa asuinympäristöissä. 

– Tukea vanhempia jaksaa hoitaa vammaisia lapsiaan. Asumispalvelut ja lyhytaikaishoito vammaisille 
lapsille; vaikea saada tilaa, harvoja työn helpottamispaikkoja. Lainsäädännön tiukat linjaukset; 
palveluita lapsille ja aikuisille ei saa järjestää samassa yksikössä. 

– Joustavan lyhytaikaishoidon järjestäminen eri asiakasryhmille. 
– Perhehoidon kehitys = vaihtoehtoiset työn helpottamis- ja asumismuodot. Tarve useampaan 

perhehoitajaan.  
– Vaihtoehtoisten palvelumuotojen kehittäminen päivätoimintaan. Valinnanvapaus valita 

työllistämismuotoja oman henkilökohtaisen budjetoinnin perusteella. 
– Tarve yhteensovittamiseen/keskittämiseen maakunnallistasolla: 1) Asunnon muutostöiden suunnittelu, 

organisointi, toimeenpano. Tarve yhteiselle tekniselle asiantuntemukselle (insinööri). 2) Apuvälineiden 
lainaaminen -> apuvälinekeskus, yhteistyössä terveyden- ja sairaanhoidon kanssa. 

– Toimiva yhteistyö yhdistysten kanssa 
– Yhteensovitetut toiminnot kuntoutuksen kanssa 
– Yhteiskoordinointi kotihoidon kanssa asioissa, jotka koskevat kotiin annettavia palveluita. 
– Palvelusetelin käyttöönotto henkilökohtaista apua varten koko yhteistyöalueella. 
– Oikea ja tarkoituksenmukainen asumismuoto/palvelukokonaisuus asiakkaalle. Palvelun myöntäminen ja 

palveluntuottaminen erotetaan toisistaan. 
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– Lisäkulut tulee huomioida mahdollisten toimintapisteiden lakkauttamisten yhteydessä. 
Sosiaalihuoltohenkilöstöä tulee olla saatavissa kunnissa, jotta säästöt eivät tule syödyiksi henkilöstön 
matkoista asiakkaiden luo alueemme pitkien etäisyyksien vuoksi. Matkoihin kuluu kallisarvoista 
työaikaa.   

 

6. Palveluiden kokonaisuuden muodostaminen 
 

Palvelut, jotka viedään koteihin, digitaaliset tai liikkuvat palvelut: 
Kotihoito, henkilökohtainen avustus, palveluasuminen omassa kodissa, ohjaaminen, kuljetuspalvelut, 
apuvälineet, muutostyöt, kuntouttamisohjaus, omaishoito. 

 
Oman henkilökohtaisen avustuksen ohessa huomiota tulee osoittaa digitaalisiin palveluihin, jotta 
vammaisten tilanteita kodeissaan helpotetaan. Digitaalisten palveluiden ja itsenäisen asumisen 
mahdollistavan teknologian kehitys.   
 
Mittareita, jotka mittaavat turvattomuustekijöitä ja huolta tulisi käyttää laajemmin arvioinneissa esim. 
nykyisiin RAI-arviointeihin verrattuna. Henkilökohtainen palvelu kodissa tulee taata riippumatta siitä, 
asuuko asiakas kunnallisessa keskuksessa tai syrjäisemmällä paikalla.  
 
Uusia, kevyempiä asumismuotoja, esim. useammmassa asunnossa yhdessä ja samassa kerrostalossa asuu 
toimintarajoitteisia -> asumisturvallisuus, synergiaetuja kotihoidolle. 

 
Kuntakeskuksissa annettavat palvelut: 
Yleisiä palveluita koskevat tiedot.  
 
Kiertävä palvelu tarpeen mukaan, esim. sosiaalityöntekijän/sosiaaliohjaajan tapaaminen? 
Kaikki laissa säädettyä sosiaalipalvelu vaatii palvelutarpeen arviointia ja viranomaispäätöksen. 
          
Laajemmilla toiminta-alueilla toteutettavat palvelut: 
Palvelutarpeen arviointi yhteisten kriteerien mukaisesti sekä yhteistyössä muiden ammattiryhmien kanssa.  
Viranomaispäätös sosiaalihuolto- ja vammaispalvelulainmukaisen palvelun myöntämiseen. 
Maakunnan kattavat toimintaperiaatteet. 
Henkilöstön opettaminen ja täydennyskouluttaminen. 
Sosiaalinen työ. 
Asiakas- ja palvelusuunnitelmat/seuranta/arviointi. 
Henkilökohtainen budjetointi. 

 
Maakunnan kattava palvelu: 
Maakunnan alueella palvelut, joita asiakas tarvitsee korkeintaan pari kertaa vuodessa ja joilla täten ei 
myöskään ole tarpeeksi asiakasperustaa pienemmillä paikkakunnilla. 
Toiminnan keskittäminen sellaisten kodin muutostöiden suhteen, jotka vaativat insinööritaitoja. 
Kuljetuspalvelumatkojen koordinointi? Hankinnat. 
Kriteerit yksityisten palvelutuottajien hyväksymiselle. 
Yksityisten palvelutuottajien valvonta.  

 
Palvelut, jotka toteutetaan yhteystyöaluellla (=erikoisvastaanotot): 
Erityshuollon tutkimus-, selvitys- ja osaamiskeskus, kriisihuolto, kuntouttava laitoshoito tuottavat palveluita 
yhtiöiden kautta (ostopalveluna Eskoolta, Kårkullalta). 
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7. Monituottajamallin (kolmas sektori ja yksityiset) sekä valinnanvapauden näkymä 
suunnitelmaan 
 

- Vastuu palvelun toimimisesta tulee olla maakunnan liikelaitoksella. Yksityiset yhtiöt tulevat luultavasti 
valitsemaan kevyempien palvelumuotojen tuottamisen palveluasumisen ja päivätoiminnan alueilla, kun 
taas liikelaitokset saavat hoitaa raskashoitoisimmat asiakkaat sekä syrjäseudun asiakkaat. 

- Valintavapaus tulee turvata yhdenvertaisesti molemmin kielin sekä myös kaupungeissa ja maaseudulla, 
vaatimus, että uudet palvelutuottajat huomioivat tämän.  Yksilön ja asiakkaan oma tahto tulee aina olla 
keskipisteessä, riippumatta kunnan tai yksityisen sektorin omista eduista. 

- Kolmannen sektorin yhdistykset tuottavat ensisijaisesti palveluita, joita ei ole säädetty laissa, mutta 
jotka voivat antaa asiakkaille lisäarvoa elämässä (tukiryhmätoimintaa, tietoutta ja neuvontaa, vapaa-
ajan- ja lairitoimintaa jne.). 
 
 

8. Asiakkuuksien hallinta ja ohjaus 

 
- Päävastuu palvelukoordinaatiosta tulee olla omalla yhteyshenkilöllä, joka seuraa asiakasta/perhettä. 
- Tärkeää, että asiaka alusta alkaen saa oikeaa ja monipuolista tietoa esim. vaihtoehdoista. Virkamiehen 

tulee antaa niin täydellistä tietoa kuin mahdollista valintamahdollisuuksista sekä tukea sekä asiakasta 
että omaisia päätöksenteossa. Tämä tulee olemaan erittäin tärkeää uudistuksessa, kun 
valinnanvapauteen tulee palveluseteli ja henkilökohtainen budjetointi.  

- Asiakkaan osallisuus ja osallistuminen omissa asioissaan on tärkeä. 
- Muutos lakiin kehitysvammaisten erityishuollosta 10.6.2016 (381/2016). Asiakkaan itsepäätösoikeus 

sekä tukeminen omatoimiseen pärjäämiseen vahvistettiin ja rajoittavia toimia vähennettiin. 
- Liite 5?: Palveluprosessi 

 
 

9. Rajapinnat ja yhteispinnat työryhmien välillä sekä suhteessa peruskuntiin (esim. hyte) 

 
- Lapset ja perheet 
- Nuoret ja työkykyiset 
- Seniorit 
- Mielenterveys- ja päihdepalvelut 
- Avohuolto ja vastaanotto (perusterveydenhuolto) 
- Toimintakyky ja kuntoutus 
- Erikoissairaanhoito 
- Kuntien koulutustoimet 
- Kuntien asumispolitiikka, asumissuunnittelu ja –tuotanto. Vammaisystävällisten ratkaisujen huomiointi 

kaikissa julkisissa ympäristöissä. 
- Kunnallinen kuljetuspalvelu – vammaispalvelulaki – sosiaalihuoltolaki koskien palveluita, jotka tukevat 

liikkuvuutta, myös rajapinta KELAn kuljetuspalveluun 
- Työllistäminen kunnissa/avoimet työmarkkinat 
- Henkilöitä, joilla on neuropsykiatrisia ongelmia, on usealla toimialalla – kokonaisvastuu? Toimintamalli; 

integroidut palveluketjut ja sovitut prosessit, nepsytiimejä. 
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10. Ehdotuksia vaiheisiin muutoksen suorittamiseen sekä kriittisiin kohtiin 

 
- Maakunnan kattavan mallin työstäminen sekä kriteerit moniammatilliselle palvelutarvearvionnille  
- Maakunnankattava yhdenmukaistaminen eri palvelumuotojen myöntämiskriteereille 

vammaispalvelulain mukaisesti. Alityöryhmä muodostuen osallistujasta jokaisesta kunnasta on asetettu 
vammaispalveluiden yhdenmukaistamiseksi. Yhteenmukaistaminen aloitetaan kriteereillä 
henkilökohtaiselle avustamiselle sekä kuljetuspalvelulle. 

- Linjaukset seniorien ja vammaispalveluiden välille: Mitkä vajaakuntoisuuden oireet johtuvat tavallisesta 
ikääntymisestä ja koska on kyse vammasta?  Vajaakuntoisuus johtuen tavallisesta 
ikääntymisesta/sairaudesta eivät oikeuta vammaispalvelulainmukaiseen palveluun -> linjaus. Koskee 
kuljetuspalveluita, asunnon muutostöitä, henkilökohtaista apua. 

- Linjaukset sille, koska palveluja annetaan kotiin ja koska myönnetään palveluasumista. 
- Yhteistyötä kuntoutuksen/fysioterapian kanssa henkilökohtaisen avun ja kuljetuspalvelun tarvetta 

arvioidessa. 
- Henkilöstökoulutusta henkilökohtaisessa budjetoinnissa. 
- Palvelusetelin käyttöönotto 
- Palvelun saatavuus on tasa-arvoinen koko maakunnassa.  Samat mahdollisuudet valinnanvapauteen 

kaupungissa ja maaseudulla.   Palvelunsaanti sekä suomeksi että ruotsiksi. 
- Huomioiminen, että vie aikaa suunnitella ja toteuttaa uudistus, jotta yksilö ei joudu kohteeksi.  Vertaile 

perustoimeentulotuen siirtämistä KELA:lle tai suunniteltua lääkinnällisen kuntoutuksen siirtämistä 
maakunnille.  

- Toivottavaa, että nykyiset Eskoo ja Kårkulla yhteistyöössä tuottavat maakunnan tutkimus- ja 
osaamispalveluita erityishuollon toimialalla. 

 
 

11. Muuta, jota työryhmä haluaa nostaa esiin 

 
1. Asiakasneuvoston muodostaminen 
2. Koulutettujen kokemusasiantuntijoiden käyttäminen 
3. Asiakkaan tulee olla keskustassa uudistustyössä 
4. Miten palveluasumiset ja päivätoiminnat, jotka nyt ovat kuntien ohjauksessa hoituvat 1.1.2019 lähtien? 

Siirtyvät ja säilyvät maakunnan ohjauksessa vai ostetaan ja siirretään yksityisille yhtiöille? 
5. Toimia asiakastietojen rekisteröimiseen ohjelmassa, jotta saadaan olennaisia tilastotietoja, esim. 

ikäryhmiä, asiakasmääriä, hoitovuorokausia, kuluja jne. Ei toimi tänään. 
6. Budjettiasettelulle tarvitaan yhteinen maakuntamalli, tilisuunnitelma (2018?) voidaksemme erotella eri 

palvelumuotojen kuluja. 
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Työryhmä 9 Koulutus  ja tutkimus sekä kehittäminen  
 
1. Työryhmän palvelukokonaisuus, työryhmän kokoontumiset (pvm:t) ja työskentelyyn 

osallistuneet 

Työryhmä 9, koulutus, tutkimus ja kehitys on käsitellyt; 
 
1. Koulutus: peruskoulutus, täydennyskoulutus ja jatkokoulutus.  
2. Tutkimus: terveystieteellinen tutkimus (valtion tutkimusrahoitus VTR), lääketieteellinen tutkimus, 

lääketutkimus, muu tutkimus, opinnäyte sekä tutkielmat. 
3. Kehitys (laajennettu toimeksianto 20.3.2017). Raportissa 30.4.2017 käsitellään kehitys ainoastaan 

karkeasti tiukan aikataulun vuoksi. Kehitys käsitellään yksityiskohtaisemmin työssä, jota ryhmä 9 jatkaa 
30.4.2017 jälkeen. 

 
Ryhmä on kokoontunut neljä kertaa: 28.11.2016, 10.1.17, 10.2.17 ja 24.3.2017. Tämän lisäksi 
puheenjohtajilla on ollut useita Lync-kokouksia. Kommentteja raporttiin on pyydetty sähköpostitse 
työryhmän jäseniltä. 
 
Ryhmään ovat kuuluneet Arja Tuomaala, Mikael Victorzon, Alice Backström, Yvonne Holming, Sinikka 
Palosaari, Jussi Björninen, Katri Palo, Satu Hautamäki, Tony Pellfolk, Åsa Nyberg-Sundqvist, Elisabet Björk-
Norrgård ja Pirkko Vartiainen. Puheenjohtajina ovat toimineet Pia Wik, Pia Nyman ja Tanja Eriksson. Maria 
Hammar on toiminut sihteerinä. Kutsuttuina asiantuntijoina ovat toimineet Tuula Mulju, Lotta Wasström, 
Katri Pöntinen sekä Susanne Salmela. 
 
Koulutus ja tutkimus - työryhmän työn tueksi tehtiin SoTe työryhmien puheenjohtajille kysely, jossa 
tavoitteena oli selvittää koulutuksen ja tutkimuksen tarpeita ja kohteita nyt ja tulevaisuudessa Pohjanmaan 
SoTe:ssa. Menetelmänä käytettiin Webropol kyselyä ja se toteutettiin 14.2-6.3.17. Kyselyyn vastasi 10 
henkilöä 7:stä eri ryhmästä; Lapset ja perheet, Nuoret aikuiset ja työikäiset, Ikäihmiset, Välittömän avun 
tarve, Avohoito ja vastaanotto, Sairaala ja vuodeosastohoito, Toimintakyky ja kuntoutus. 3 ryhmästä 
(Mielenterveys ja päihdepalvelut, Vammaispalvelut, Tukipalvelut) ei saatu vastauksia pyydettyyn 
päivämäärään mennessä. Muistutusviestiä ei lähetetty. Kyselyn vastaukset on tässä raportissa pääosin 
jaoteltu Koulutus ja tutkimus-työryhmän jaottelun mukaisesti perusopetukseen, jatkokoulutukseen, 
täydennyskoulutukseen ja tutkimukseen. 
 

 

2. Nykytilan kuvaus sekä arvio palvelutarpeesta tulevassa maakunnassa 

Visiomme mukaisesti Sinun Pohjanmaasi etsii rohkeasti uusia innovaatioita. Sinun Pohjanmaasi luo hyvät 
mahdollisuudet henkilökunnalle, kouluttajille ja tutkijoille toimia potilaiden ja asiakkaiden parhaaksi. 
Osaaminen on positiivisen yhteiskuntakehityksen perusta. Sinun Pohjanmaasi SoTe koulutus, tutkimus ja 
kehittäminen kehittyy avoimessa vuorovaikutuksessa. Monikielisyys, digitaalisuus ja yhteistyö ympäröivän 
yhteiskunnan kanssa tuovat mahdollisuuksia uusille ammattien välisille kokoonpanoille ja uudenlaiselle 
osaamiselle. Sinun Pohjanmaasi katse on tulevaisuudessa ja sillä on kyky houkutella osaajia.  

Tavoitteena on, että hoidon ja palvelun laatu ja saatavuus ovat parasta Suomessa. Luomalla hyvät ja 
laadukkaat rakenteet koulutus-, tutkimus- ja kehittämistoiminnalle vahvistetaan alueemme osaamista ja 
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mahdollisuuksia tuottaa entistä vaikuttavampia palveluja tehokkaasti ja reagoida riittävän nopeasti alueen 
muuttuviin tarpeisiin.  

Asiakaslähtöisyys, moniammatillisuus ja digitaalisten palveluiden kehittäminen otetaan entistä vahvemmin 
huomioon SoTe henkilökunnan koulutuksessa jo perusopetuksesta lähtien jatkuen jatkokoulutukseen, 
ammatilliseen täydennyskoulutukseen, tutkimukseen ja kehittämiseen.  

Väliaikaisen valmistelutoimielimen on tärkeää tietää, että maakunnassa tarvitaan vahva visio ja tieto siitä, 
mitä osaamista henkilökunta tarvitsee järjestääkseen ja tuottaakseen parhaita mahdollisia sosiaali- ja 
terveydenhuollon palveluita alueen väestön parhaaksi. On tärkeää nähdä ja ymmärtää koulutus, tutkimus ja 
kehittäminen keinona toteuttaa maakunnan strategiaa.  
 
Perusopetus ja jatkokoulutus 

Vaasassa toimii moniammatillinen opetusterveyskeskus, jossa lääketieteen kandidaatit ja hoitotieteen 
opiskelijat tekevät yhdessä terveyskeskusharjoittelujaksoa. Opetusterveyskeskuksen toimintaa koordinoi ja 
ohjaa koulutusylilääkäri ja opetushoitaja. Koulutussopimukset ovat Turun yliopiston ja Helsingin yliopiston 
kanssa, mutta myös Oulun ja Tampereen yliopistojen kanssa on tehty yhteistyötä. Lääketieteen 
kandidaattien terveyskeskusharjoittelua on kaikissa maakunnan terveyskeskuksissa. Vaasassa on myös 
useamman vuoden toiminut opetushammashoitola. Koulutussopimus on Turun yliopiston kanssa. 
Opetuspäiviä on vuodessa noin 300.  

Vaasan keskussairaalalla on lääketieteen perusopetuksen koulutussopimukset Turun yliopiston ja Helsingin 
yliopiston kanssa, mutta myös Oulun ja Tampereen yliopistojen kanssa on tehty yhteistyötä. Vuonna 2016 
Vaasan keskussairaalassa oli hajautettua perusopetusta sisätaudeilla, kirurgialla, lastentaudeilla, 
naistentaudeilla, korva-, nenä- ja kurkkutaudeilla, keuhkosairauksilla sekä psykiatrialla. Perusopetusta 
koordinoi ja ohjaa koulutussuunnittelija. Lääketieteen perusopetuksen hajautetun koulutuksen 
koulutuspäivien määrä vuonna 2016 oli 3266 koulutuspäivää ja hajautetussa perusopetuksessa toimi 
opetustehtävissä 9 kliinistä opettajaa ja 4 professoria. 

Lääketieteen perusopetus laajenee syksystä 2017 alkaen ihotautien, keuhkosairauksien ja allergologian 
opetuksen osalta. Lisäksi psykiatriassa ja lastentaudeissa opiskelijamäärät ja koulutuspäivät kasvavat 
syksystä 2017 alkaen. Tulevaisuudessa opetusta on tavoitteena tarjota myös akuuttilääketieteessä ja 
anestesiologiassa. Lisäksi meidän tulee pystyä vastaamaan yliopistojen kasvaviin sisäänottomääriin ja 
niiden myötä kasvaviin ryhmäkokoihin ja opiskelijamääriin.  

Vaasan keskussairaala on sairaanhoitopiirin merkittävä hoitoalan opetussairaala. Sairaalassa harjoittelee 
tulevia hoitotyön ammattilaisia, joilla voi olla eri suuntautumisvaihtoehtoja. Vuosittain opiskelupäiviä 
kertyy noin 14 000. Kliinisissä työyksiköissä kaikille hoitoalan opiskelijoille on ennen harjoittelujakson alkua 
nimetty oma/t ohjaajat, jotka tukevat opiskelijan oppimista sekä ammatillista kasvua ja kehitystä 
harjoittelujakson ajan. Työyksiköiden opiskelijavastaavilla hoitajilla on keskeinen rooli opetustoiminnan 
kehittämisestä käytännön tasolla. Hoitoalan harjoittelupäivien määrä oli vuonna 2016 Vaasan kaupungin 
sosiaali-ja terveystoimessa 14 000 päivää ja Pietarsaaren sosiaali- ja terveyspalveluissa 8728 päivää. Vuonna 
2016 Vaasan keskussairaalassa oli yhteensä 1335 hoitoalan opiskelijaa ja harjoittelupäiviä kertyi 17 418.  

Vaasassa voi suorittaa yleislääketieteen ja geriatrian erikoistumispalvelut kokonaisuudessaan. 
Yleislääketieteen koulutusoikeudet ovat myös Mustasaaren, Pietarsaaren, Närpiön, Maalahden ja 
Kristiinankaupungin terveyskeskuksissa. Pietarsaaressa voi suorittaa suuren osan geriatrian 
erikoistumispalveluista.  

Vaasan keskussairaalassa erikoistumiskoulutussopimukset ovat Helsingin yliopiston, Oulun yliopiston, Itä-
Suomen yliopiston, Tampereen yliopiston ja Turun yliopiston kanssa. Erikoistumiskoulutukseen kuuluvia 
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keskussairaalajaksoja voi suorittaa Vaasan keskussairaalassa kaikilla erikoisaloilla. Lisäksi Turun yliopiston 
kanssa on koulutussopimus erikoishammaslääkäreiden kliinisen koulutuksen järjestämisestä Vaasan 
keskussairaalassa ja Vaasan terveyskeskuksessa. Vuosittain Vaasan keskussairaalassa suorittaa 
erikoistumiskoulutustaan n. 70 lääkäriä. Erikoistuvat lääkärit tulevat Oulun, Turun, Helsingin, Itä-Suomen ja 
Tampereen yliopistoista. 

Lääketieteen perusopetuksessa ja erikoistumiskoulutuksessa oleville järjestetään vuosittain yli tuhat 
videoneuvottelukoulutustilaisuutta yhteistyössä Vaasan keskussairaalan ja Helsingin, Oulun, Tampereen 
sekä Turun yliopistosairaaloiden kanssa. HR-yksikkö järjestää lisäksi Turun yliopiston kanssa 10 op:n 
laajuista johtamiskoulutusta (Medimerc-koulutus) Vaasan keskussairaalassa erikoistuville lääkäreille. 
Koulutus sisältää sekä videoluentoja että lähiopetuspäiviä. 

Tulevassa maakunnassa sosiaali- ja terveydenhuollon perusopetus ja jatkokoulutus tulee olla 
maakunnallisesti koordinoitua ja toteuttaa tiiviissä yhteistyössä yliopistojen ja oppilaitosten kanssa. Tarve 
arvioidaan maakunnallisesti ja tulee käydä keskustelua yliopistojen, korkeakoulujen ja oppilaitosten kanssa.  

Tavoitteena on saada perusopetuksen ja jatkokoulutuksen rakenteet kuntoon. On huolehdittava siitä, että 
kouluttajat ja ohjaajat ovat pedagogisesti päteviä. Koulutusympäristön täytyy olla houkutteleva; uusia 
opetus- ja toimintamalleja otetaan rohkeasti käyttöön. Digitaaliset koulutus- ja työvälineet otetaan 
maakunnan järjestäjä- ja tuottajayksiköissä tehokkaaseen käyttöön. Perusopetus tapahtuu integroituna 
normaaliin toimintaan, mikä täytyy ottaa huomioon esimerkiksi uutta SoTe–taloa rakennettaessa. 
Moniammatilliseen opetukseen soveltuvia tiloja täytyy olla käytettävissä ja niiden täytyy olla 
muunneltavissa niin, että ne ovat käytössä normaaliin toimintaan, kun opetusta ei ole.  
 
Täysimittainen simulaatiokoulutus on 2000-luvulla noussut suosituksi koulutusmuodoksi myös 
terveydenhuollon henkilökunnan täydennyskoulutuksessa (Continuing Medical Education, CME tai 
Continuing Professional Development, CPD). Simulointikeskus maakunnassa johtaisi kilpailukykyiseen ja 
osaavaan sote-henkilöstöön.  
 
SoTe-työryhmien puheenjohtajille tehdyn kyselyn perusopetukseen liittyvissä vastauksissa tuli esiin tarve 
sosiaalityöntekijöiden koulutukselle alueella suomen– ja ruotsinkielisenä, terveydenhuollon erityisosaajien 
(puheterapeutti, toimintaterapeutti, fysioterapeutti, psykologi, neuropsykologi) ja kuntoutukseen 
erikoistuneiden lähihoitajien tarve alueella. Vastauksissa todettiin, että kaikkia koulutuksia ei ole 
alueellamme näillä sektoreilla, ja sen vuoksi tulee luoda hyvät suhteet yliopistoihin ja oppilaitoksiin, joissa 
näiden ammattiryhmien koulutusohjelmia on. Kyselyn jatkokoulutukseen viittaavissa vastauksissa nousi 
esiin geriatrian ja neuropsykiatrian koulutuksen tarve.  
 

Täydennyskoulutus   

Vaasan sairaanhoitopiirissä järjestetään suuri määrä omia sisäisiä koulutuksia, jotka tapahtuvat 
kehityssuunnittelijoiden ja –sihteerien avulla ja järjestetään sekä sosiaali- että terveyshenkilöstölle. 
Hoitoketjujen toimeksi panemiset paikallisesti järjestetään alueittain.  

Ammattihenkilöstön tarpeen arviointi sosiaali- ja terveystoimialalla tulee suorittaa säännöllisesti, jotta 
koulutustarjonta vastaa kysyntää.  
 
Myös sairaaloissa ja terveyskeskuksissa järjestetään koulutuksia niille ammattiryhmille, jotka työskentelevät 
eri tukitoimissa (osastonsihteerit, potilasarkisto ja sairaala-apteekki). Etäkoulutuksia ja jonkin verran 
koulutuksia järjestetään videoyhteyden kautta sairaaloiden, terveyskeskusten ja yliopistosairaaloiden 
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kesken. Täydennyskoulutukset voidaan yhä paremmin koordinoida maakunnan sisäisesti ja myös 
yhteistyötä pystytään tehostamaan.  
 
SoTe teemaryhmien puheenjohtajille tehdyn kyselyn vastaukset liittyen täydennyskoulutukseen voitiin 
jaotella seuraavien otsikoiden alle: 1) Moniammatillisuus 2) Digitaalisuus 3) Kokonaisvaltainen, kuntouttava 
työote ja ennaltaehkäisy 4) Toimintakyky 5) Johtaminen, SoTe uudistus ja muuttuva toimintaympäristö 6) 
Koulutus erilaisista työmenetelmistä ja –tavoista  
 
Tutkimus 
 
Maakunta seuraa Turun yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualueen tiede- ja tutkimusstrategiaa 
2013-2018. Perinteisesti sote-alalla tehdään paljon tutkimusta, näin myös Vaasan sairaanhoitopiirin 
alueella. Henkilöstö suorittaa terveystieteellistä tutkimusta; kliinistä tutkimusta sekä palvelujärjestelmä- ja 
vaikuttavuustutkimusta (valtion tutkimusrahoitus VTR), lääketieteellistä tutkimusta, lääketutkimusta, 
muuta tutkimusta, opinnäytteitä sekä tutkielmia. Tutkimusta tehdään tällä hetkellä eniten 
erikoissairaanhoidossa, esim. lääketutkimusta eniten onkologialla. 

Auria Biopankki on aloittamassa toimintaansa Vaasan keskussairaalassa. Toiminta aloitetaan keväällä 2017, 
jolloin aletaan kerätä potilaiden suostumuksia onkologisella poliklinikalla. Vähitellen toiminta tulee 
kattamaan kaikki Vaasan keskussairaalan yksiköt. Auria Biobankin tehtävä on kerätä, käsitellä ja säilyttää 
ihmisten kokeita (esimerkiksi kudos- ja verinäytteitä) mukaan kuuluvin tiedoin ja lainata näitä edelleen 
lääketieteellisen tutkimus- ja tuotekehitystyöhön.  

On olemassa tarve muodostaa Hyvinvointicampus Pohjanmaalle yhteistyössä maakunnan, koulujen, 
yliopistojen, työelämän ja Terveyskampus Turun kanssa. Hyvinvointicampus Pohjanmaa on verkosto, joka 
pyrkii tukemaan poikkitieteellistä tutkimus- ja kehitystoimintaa, hoito- ja hoivatuotannon kehitystä, uuden 
ja innovatiivisen tiedon kehitystä sekä henkilökunnan osaamisen kehitystä. Hyvinvointicampus Pohjanmaa 
toimii verkostona jo toimivien toimijoiden seassa. Tärkeää on vahva kytkös yliopistosairaalaamme Turussa 
sekä Terveyskampus Turkuun.  
 
Tutkimuksen infrastruktuuria tulee tehostaa. Pitää olla tarpeeksi tukipalveluja Pohjanmaan maakunnan 
tutkijoiden tueksi. Yhteistyö Turun kliinisen tutkimuskeskuksen (TurkuCRC) kanssa tulee vahvistaa. 
TurkuCRC tarjoaa tukea ja palveluita tutkijalähtöiselle terveystieteelliselle tutkimukselle. TurkuCRC:stä saa 
tarvittaessa neuvontaa tutkimusten suunnittelussa ja käynnistyksessä TYKS erityisvastuualueen 
terveydenhuollon toimintayksiköissä tai Turun yliopistossa. 

Pohjanmaan maakunnan tulisi ilmaista tahtonsa koskien tutkimustoimintaa sote-alalla ja tehdä rajat 
ylittävä tutkimusstrategia maakunnalle.  

 
Kehittäminen 
 
Maakunta vastaa alueensa sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisestä sekä alue- ja organisaatiorajat 
ylittävästä kehittämisyhteistyöstä. Lisäksi maakunta koordinoi ja ohjaa tuottajatasolla tapahtuvaa, 
integroitua kehittämistyötä sekä tukee kuntia hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyössä (Sote-
järjestämislakiluonnos 36§) 

Kehitystä tapahtuu usealla eri tasolla Pohjanmaan maakunnan sote-organisaatioissa. Maakunnan sote-
organisaatiot pyrkivät siihen, että työntekijöillä olisi 2 työtä; vakituinen työ ja sen lisäksi sen jatkuva 
kehittäminen. Pohjanmaan sote-organisaatioissa on eri muotoisia tukipalveluita kehittämiselle; henkilöt, 
jotka suunnittelevat ja suorittavat erilaisia kehitysprojekteja ja –töitä. Kehittämisellä on keskeinen rooli 
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sote-organisaatioiden johtamisessa. Toimintaa kehitetään myös ulkoisen hankerahoituksen muodossa, 
esim. Kaste, Tekes, Botnia Atlantica. Ulkopuolelta ostetaan myös tietotaitoa kehitykselle erilaisten 
konsulttipalvelujen kautta. 

Sotejärjestämislakiluonnos 22.12.2016 velvoittaa maakuntia kehittämään toimintaansa seuraavasti. 
Maakunta vastaa alueensa sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisestä sekä alue- ja organisaatiorajat 
ylittävästä kehittämisyhteistyöstä. Lisäksi maakunta koordinoi ja ohjaa tuottajatasolla tapahtuvaa, 
integroitua kehittämistyötä sekä tukee kuntia hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyössä. Maakunta 
osallistuu kansalliseen sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämiseen sekä toimii yhteistyössä kuntien sekä 
koulutus-, kehittämis- ja tutkimustoimintaa harjoittavien organisaatioiden kanssa. Sosiaali- ja 
terveydenhuollon osaamistarpeen arviointia ja ammatillisen osaamisen kehittämistä on tehtävä 
yhteistyössä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kanssa.  
 
Kehittämistoiminnan tehtäviin tulee kuulua myös tuottajatasolla tapahtuva kehittämisyhteistyön 
koordinaatio ja ohjaus. Kaikkien maakunnan järjestämisvastuulla olevia palveluja tuottavien yhtiöiden ja 
yhteisöjen on osallistuttava palvelujen kehittämiseen maakunnan määrittelelmällä tavalla. Maakunnan 
kehittämistehtävään kuuluu maakunnan johdon tukeminen toiminnan suunnittelussa ja päätösten 
toimeenpanossa. Kehittämistoiminnan tehtävänä olisi tukea alueellaan sosiaali- ja terveydenhuollon 
integraatiota ja kustannusten hallintaa edistävää käytännönläheistä kehittämistyötä sekä tietoon 
perustuvien, kustannusvaikuttavien toimintamallien ja hyvien käytäntöjen juurruttamista alueella. 
Maakunnan tehtävänä tulee olla myös tuen antaminen hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyöhön kunnille, 
joilla tästä on päävastuu. Lisäksi maakunnan kehittämistoiminnan tulee osallistua kansalliseen sosiaali- ja 
terveydenhuollon kehittämiseen muun muassa sosiaali- ja terveysministeriön, Terveyden ja hyvinvoinnin 
laitoksen ja Työterveyslaitoksen kanssa sekä toimia yhteistyössä alueen ja koulutus-, kehittämis- ja 
tutkimustoimintaan osallistuvien organisaatioiden kanssa.  
 
 
 

3. Nykytilan ja esitetyn arvion pohjalta nousseet hyvät toimintatavat, jotka olisi hyvä ottaa 
maakunnan yhteisiksi käytännöiksi.  

 
Perusopetus 
 
Opetushammashoitola on toiminut Vaasassa jo useamman vuoden ja toiminta on vakiintunutta. Vaasan 
moniammatillinen opetusterveyskeskus on myös lähtenyt hyvin käyntiin. Näitä toimintoja kannattaa 
tulevassa maakunnassakin jatkaa ja vahvistaa.  
 

Perusopetuksessa on suunnitteilla sairaalassa hyviä kehittämiskäytäntöjä. Yksi hyvä toimintamalli 
käytännön harjoittelujaksoilla on Ammattienvälisen oppimisen malli eli Interprofessional learning (IPL).  
 
Sosiaalihuollon henkilöstön saatavuutta on jo useita vuosia turvattu niin, että Vaasan kaupunki on tehnyt 
sopimuksen Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen kanssa (JY) ja Social- och kommunalhögskolan vid Hfors 
universitetin kanssa sosiaalityön koulutuksesta sekä osallistunut kustannuksiin. Tätä yhteistyötä kannattaa 
tulevan maakunnankin jatkaa.  

 
Jatkokoulutus 
 
Lääkäreiden jatkokoulutuksen ohjaustoimintaan ja sen kehittämiseen on maakunnan terveyskeskuksissa ja 
Vaasan keskussairaalassa panostettu hyvin 
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Täydennyskoulutus 
 
Maakunnassa meillä pitäisi olla yhteinen strategia esimiesten kouluttamiselle (ns. esimiespassi), jossa 
esimiehet jatkuvasti päivittäisivät osaamistansa eri alueilla, jotka koskevat taloutta, oikeustieteitä, 
kommunikaatiota sekä muita osa-alueita, jotka sisältyvät ns. esimiespassiin, jota mm. Vaasa järjestää. Eri 
ammattiryhmille pitäisi tehdä vastaavia koulutuskokonaisuuksia, jossa myös moniammatillinen oppiminen 
näkyy. Alueellisia kulutuspäiviä eri aloista tulee järjestää. 

 
Tutkimus 

 
Suunnitteilla on myös mahdollisesti perustaa yhdistys, joka myös voisi anoa ulkoista rahoitusta ja tehdä 
yhteystyötä alueen koulutusyksiköiden ja yliopistojen kanssa. 
Suunniteltaessa tukipalveluja sote-alan tutkimuksille Pohjanmaan maakunnassa, tulee huomioida mm. 
seuraavaa:  
 

 verkosto  

 tutkimuksen koordinoiniti  

 tutkimusten näkyvyyden lisääminen  

 uusia rahoituskanavia  

 uusia tutkimustiimejä  

 moniammatillista ja poikkitieteellistä tutkimusta  

 uusia innovaatioita  

 tutkimustulosten toimeenpanoa  

 soveltavaa tutkimusta, joka tukee sote-palveluiden integroitumista 
 

Kehittäminen 

 
Seuraavat kohdat ovat tärkeitä huomioida Pohjanmaan maakunnassa kehittämistä suunniteltaessa: 

 Parempaa kehitysprojektien koordinoimista ja parempaa yhteistyötä koskien maakunnan alueella 
tehtävää kehitystyötä 

 Kehittäminen tulee tehdä läheisessä yhteistyössä johdon kanssa 

 Kehittämisen tulee seurata ja tukea maakunnan strategiaa 

 Lean -ajattelutapa koko maakunnassa 

 Kehittämistaidot koko henkilöstöllä, mutta enemmän täsmätietoa maakuntakonsernissa, jota 
maakunta voi ”konsultoida” 

 Vahva keskittyminen hoitoketjujen kehittämiseen ja prosesseihin uudessa maakunnassa 

 Valinnanvapaus asettaa suuria vaatimuksia mm. koordinointiin, tietojensiirtoon, kommunikaatioon 
ja työnjakoon jotta saataisiin toimivat ja integroidut palveluketjut 

 Potilasturvallisuus ja laatutyö  

 
Maakunnan kuntien tulisi lähteä mukaan Ikäinstituutin Voimaa vanhuuteen, tällöin yhteistyö kolmannen 
sektorin, sosiaali- ja terveydenhuollon sekä kunnan välillä tulisi luonnolliseksi tavaksi edistää ikääntyneiden 
terveyttä ja hyvinvointia (Pietarsaari on mukana 2017 lähtien). 

 
 
 
 
 



 

98 
 

4. Kuvaus palvelutasoista, palvelurakenteesta ja palveluverkosta tulevassa maakunnassa  
 

 

 

Kuva 1. Koulutus-, tutkimus- ja kehittämisyksikkö/verkosto/keskus on Pohjanmaan maakunnan verkosto, 
joka kokoaa yhteen nykyiset voimavarat koulutukseen, tutkimukseen ja kehittämiseen liittyen.  

Maakuntaan tulee perustaa Pohjanmaan koulutus-, tutkimus- ja kehittämisyksikkö/verkosto/keskus, joka 
on Pohjanmaan maakunnan kouluttajien, tutkijoiden ja kehittämiseen liittyvien toimijoiden verkosto. Sen 
tehtävänä on tukea, ohjata, koordinoida, valvoa ja järjestää perusopetusta, jatkokoulutusta, 
täydennyskoulutusta, tutkimusta ja kehittämistä Pohjanmaan alueella. Yksiköllä/verkostolla/keskuksella voi 
myöskin olla konsultoiva rooli. Yksikön tavoitteena on tehdä tiivistä yhteistyötä yliopistojen, 
korkeakoulujen, sosiaali- ja terveydenhuollon oppilaitosten sekä tuottajien kanssa.   

Koulutus-, tutkimus- ja kehittämisyksikkö/verkosto/keskus toimii työvälineenä maakunnan johdolle. 
Yksikön toimintaa ohjaavat maakunnan johto sekä valtakunnalliset ja Erva-tason linjaukset. Yksikkö tukee 
maakunnan SoTe-sektoria, muodostaa verkostoja ja tekee yhteistyötä myös muiden maakuntien 
koulutuksen, tutkimuksen ja kehittämisen toimijoiden kanssa. Yksikkö toimii yhteistyössä muiden 
Pohjanmaan maakunnan sektoreiden kanssa asioissa, joissa synergiaetuja on löydettävissä.  

Pohjanmaan maakunnassa halutaan ylläpitää ja kehittää vahvaa koulutus-, tutkimus- ja kehittämistoimintaa 
myös tulevaisuudessa. Koulutus-, tutkimus- ja kehittämistoimintaa ei haluta siirtää Erva-alueelle. Sitä 
vastoin täytyy yhteistyötä Erva-alueen kanssa vahvistaa entisestään. Osaavan henkilöstön varmistaminen ja 
tutkimusmahdollisuuksien luominen vaativat läheistä yhteyttä normaaliin sosiaali- ja terveydenhuollon 
toimintaan. Tiivis yhteistyö yliopistosairaalan ja yliopiston kanssa on toki ratkaisevaa. Työryhmän ajattelee 
mielenkiinnon toiminnan kehittämiselle olevan vahvinta omassa maakunnassa, minkä vuoksi se täytyy 
säilyttää täällä.  

Työryhmä tulee ehdottamaan, mitkä toiminnot hoidetaan maakunnan hallinnossa, maakunnan 
liikelaitoksessa, maakunnan SoTe yhtiöissä, yksityisissä SoTe yhtiöissä ja kolmannella sektorilla. Lisäksi 
työryhmä tulee ehdottamaan, mitkä toiminnot täytyy sijoittaa lähelle kliinistä toimintaa ja mitkä voidaan 
hoitaa hallinnollisesti maakunnasta käsin. On suunniteltava, miten ja missä laajuudessa hallinnolliset 
tehtävät hoidetaan eri yksiköissä. SoTe-työryhmien puheenjohtajille tehdyssä webropol - kyselyssä 
kartoitettiin myös heidän näkemystään siitä, miten alueellinen koulutus ja tutkimus pitäisi järjestää, ketkä 
sitä toteuttavat ja mikä on toimijoiden työnjako ja roolit. Vastauksissa tuli esiin työntekijän oma vastuu 
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tietojen ja osaamisen ylläpitämisestä ajan tasalla; sitä pidettiin tärkeänä. Koulutuksen toteuttaminen 
tuottajatasolla näkyi vastauksissa mm. ehdotuksina moniammatillisista videokoulutuksista, arkeen 
vietävistä digitaalisista koulutuksista ja käytännön tenteistä. Käytännön työharjoittelua ja hands on-
ohjausta ei voida kuitenkaan unohtaa, vaikka digitalisaation mahdollisuudet otetaankin käyttöön. 
Työpaikoilla pitäisi olla ohjaajia ja mentoreita. Yksiköissä olisi oltava resursseja, jotka takaavat uusien 
työmenetelmien jalkautumisen. Koulutuksen ja käytännön työn rajaa tulisi tuoda lähemmäksi toisiaan. 
Maakunnassa pitää olla riittävästi resursseja tutkimukselle, jotta myös konkreettisia, pienempiä projekteja 
voidaan toteuttaa isompien tutkimushankkeiden rinnalla. Paikallisten projektien näkyvyyttä ja 
tutkimustulosten tuomista käytäntöön toivottiin olevan enemmän. Yhteistyötä ja ohjausta Turun Erva-
alueelta kaivattiin, mutta myös paikallista taloudellista panostusta tutkimukseen täytyisi olla.  

 
 

5. Talouden näkökulma palvelutasoihin, -rakenteisiin ja -verkkoon 

Perusopetus ja jatkokoulutus  

Työssä oppiminen on nyt ja tulevaisuudessa entistä tärkeämpi osa koulutusohjelmien sisältöä. Maakunta 
määrittelee rahoituksen jakamiseen liittyvät laatukriteerit perusopetukseen ja jatkokoulutukseen liittyen. 
Perusopetuksessa tuottajayksiköissä olevia opiskelijoita ei voida velvoittaa jäämään maakuntaan töihin eli 
senkin vuoksi rahoitus on tultava suurimmaksi osaksi valtiolta. Perusopetuksen järjestäminen on toisaalta 
myös rekrytointivaltti, minkä vaikutuksia ei voida jättää huomioimatta. Kun jo perusopetusvaiheessa 
maakunnan toimipisteet tulevat tutuksi, on osaavan henkilökunnan rekrytointi tulevaisuudessa helpompaa. 
Maakunnan on siis järkevää myös itse panostaa taloudellisia resursseja perusopetukseen, esimerkiksi 
opetusklinikan tai opetusterveyskeskuksen muodossa. Valinnanvapauden piirissä oleville tuottajayksiköille 
opetuksen järjestäminen tulee olla houkuttelevaa ja kannattavaa. Valinnanvapauden piirissä olevien 
tuottajayksiköiden tulisi kantaa yhteiskunnallista vastuuta osaavan henkilökunnan kouluttamisesta 
perusopetuksesta lähtien. Maakunnan tehtävänä on rahoitukseen sidotuin laatukriteerein varmistaa, että 
perusopetukseen ja jatkokoulutukseen liittyvä työssä oppiminen toteutuu alueella oikeudenmukaisesti ja 
tasavertaisesti.   

Täydennyskoulutus 

Työnantaja saa TVR:n kautta 10 % palkkakuluista korkeintaan 3 päivältä/työntekijä suunniteltua koulutusta 
varten, joka lisäksi sisältyy kehittämissuunnitelmaan. Tämä on merkittävä summa, jota pitää huomioida 
uudessa organisaatiossa. 

Tutkimus tai kehittäminen 

Ryhmä ei ole siinä käsityksessä, että tutkimuksen ja kehittämisen resursseja tulisi vähentää Pohjanmaan 
maakunnassa verrattuna tämänhetkiseen tilanteeseen. Tutkimusrahoitusta Pohjanmaan maakunnassa 
tulee vahventaa ja maakunnan tulisi ottaa kantaa millä tavalla tahtoo tukea tutkimusta ja kehittämistä. 
Esimerkiksi HUS on asettanut huomattavan summan rahaa tutkimukselle. Vuonna 2014 kuntayhtymä 
satsasi 7 miljoonaa euroa tutkimukseen. Näin, koska valtion tutkimusrahoitus pieneni huomattavasti. TYKS 
panostaa myös 1-2 miljoonaa euroa vuodessa tutkimustoimintaan. SoTe ryhmien puheenjohtajille tehdyssä 
webropol-kyselyssä kartoitettiin myös heidän näkemystään siitä, mitä resursseja, henkilöstöresursseja, 
osaamista alueellinen koulutus ja tutkimus edellyttäisi. 
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6. Palveluiden kokonaisuuden muodostaminen 
 
Suunnitellun järjestämislain mukaan maakunnat huolehtisivat osaltaan sosiaali- ja terveydenhuollon 
koulutustarpeen ennakointitehtävistä, jotka nyt on alueiden kehittämisestä annetulla lailla (1651/2009) 
säädetty maakunnan liittojen tehtäväksi näiden omilla alueilla. Tarkoituksena ei ole siirtää maakunnille 
sellaisia koulutuksen suunnitteluun liittyviä tehtäviä, jotka kuuluvat korkeakoulujen ja muiden oppilaitosten 
päätettäväksi.  
 
Koulutus, tutkimus ja kehittäminen koskevat koko sosiaali- ja terveydenhuollon kenttää ja vaikuttavat joka 
tasolla. Sen vuoksi yhteistyö ja verkostoituminen nousevat erittäin tärkeäksi tekijäksi palveluiden 
kokonaisuuden muodostamisessa. Yhteistyö ei voi olla organisaatioissa yhden ihmisen varassa, vaan 
yhteistyölle ja sitä kautta toiminnan jatkumiselle on oltava laaja pohja. Yhteistyökumppaneiden kanssa 
sovitut asiat täytyy olla dokumentoituna niin, että myös keskeisten henkilöiden lopettaessa organisaation 
palveluksessa, toiminnalla on mahdollisuus jatkua aiemmin sovituilla ja hyväksi todetuilla tavoilla. Hiljainen 
tieto yhteistyöhön ja toiminnan rakentamiseen liittyen on tehtävä suunnitelmallisesti näkyväksi.  
Koulutuksessa, tutkimuksessa ja kehittämisessä alueellisilla verkostoilla sekä valtakunnallisella 
verkostoitumisella on suuri merkitys. 
 
Maakunnassa koulutus- tutkimus- ja kehittämisyksikkö/verkosto/keskus suunnittelee ja koordinoi 
perusopetukseen ja jatkokoulutukseen liittyvää kokonaisuutta tiiviissä yhteistyössä yliopistojen, 
korkeakoulujen ja oppilaitosten sekä tuottajien kanssa. Tällä hetkellä keinoina toteuttaa tätä yhteistyötä 
ovat mm. säännölliset lääketieteen hajautetun opetuksen kokoukset Turun yliopiston ja muiden 
sidosryhmien kanssa kerran lukukaudessa ja Vaasan moniammatillisen opetusterveyskeskuksen 
säännöllinen videomeeting yhteys Turun yliopiston yleislääketieteen yhdyshenkilöiden kanssa. Keväällä 
2017 on myös aloitettu kerran lukukaudessa tapahtuva maakunnan yleislääketieteen ohjaajien koulutus- ja 
verkostoitumistapaamiset yhteistyössä Turun yliopiston kanssa. Ammattikoulujen, ammattiopistojen ja 
työelämän välillä on jatkuvaa yhteistyötä koulutuksen kehittämiseksi. 
 
 

7. Monituottajamallin (kolmas sektori ja yksityiset) sekä valinnanvapauden näkymä 
suunnitelmaan 

 
Ryhmä 9 käsitteli tämän SWOT-analyysinä.Valinnanvapauslaki ja mahdolliset useat tuottajat tuovat uusia 
haasteita yhteistyön ja kokonaisuuden muodostamiselle. Työryhmä 9 jatkaa syksyn 2017 aikana näiden 
asioiden selvittämistä ja suunnittelua, kun valinnanvapauslakiin liittyvät asiat selkenevät. 
 

 
8. Asiakkuuksien hallinta ja ohjaus 

 
Kappaleissa 2.9.4 ja 2.9.6 on kuvattu koulutukseen, tutkimukseen ja kehittämiseen liittyvät asiakkuuksien 
hallinta ja ohjaus. Työryhmä jatkaa asian selvittämistä ja työstämistä syksyllä 2017.  

 
 

9. Rajapinnat ja yhteispinnat työryhmien välillä sekä suhteessa peruskuntiin (esim. hyte) 
 

Koulutus-, tutkimus- ja kehittämistoiminta tukee järjestäjä- ja tuottajaorganisaatioiden strategian mukaisia 
tavoitteita. Rajapinnat ja yhteispinnat ovat olemassa kaikkiin työryhmiin nähden.  
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Valintavapauden myötä sote-henkilöstö pirstoutuu moneksi toimijaksi. Mitä enemmän toimijoita sen 
vaikeampi on koordinoida ja valvoa hoitajien ja lääkärien perus- ja erikoistumiskoulutuksia. 
Jatkotyöskentelyssä pitää selvittää missä määrin olisi asianmukaista integroida soten koulutus-, tutkimus- ja 
kehittämistoiminta maakunnan muiden toimialojen yhteyteen. On analysoitava mikäli synergiaetuja on 
saavutettavissa.  
 
Jatkotyöskentelyssä tulee kehittää lääketieteellistä kirjastoa Vaasan keskussairaalassa, jotta se palvelee 
koko Pohjanmaan maakuntaa. 
 
 

10. Ehdotuksia muutoksen läpiviennin vaiheista ja kriittisistä kohdista 
 

Koulutus-, tutkimus- ja kehittämistoiminnan painopisteen tulee lähivuosien aikana olla muiden sote-
työryhmien suunnitelmien toteuttamisen tukena. Koulutksen, tutkimuksen sekä kehittämisen tulee tukea 
toimivan soten rakentamista Pohjanmaan maakunnassa.  
 

 Keväällä 2017 ryhmää 9 koulutus ja tutkimus laajennettiin kehityksellä. 
 

 Toimintasuunnitelma koulutukselle, tutkimukselle ja kehittämiselle tehdään syksyllä 2017 
yhteistyössä muiden sote-työryhmien kanssa. 

 

 Koulutuksen, tutkimuksen ja kehittämisen parissa työskenteleville henkilöille järjestetään työpaja 
syksyllä 2017. Työryhmä 9 on mukana järjestämässä ja suunnittelemassa työpajaa. Työpajan 
tavoitteena on luoda verkosto ja jatkaa koulutuksen, tutkimuksen ja kehittämisen suunnittelua 
Pohjanmaan maakunnassa. 

 
 
11. Muuta, jota työryhmä haluaa nostaa esiin 

 Maakunta tarvitsee mittareita toimintansa suunnitteluun ja johtamiseen. Palveluntuottajien taas on 
tuotettava maakunnille tietoa esimerkiksi palvelujensa asiakasmääristä, odotusajoista ja 
kustannuksista.  
 

 Myös valvontaviranomaiset tarvitsevat jatkossa tietoa uusilta maakunnilta.  
 

 Maakunnan järjestämisvastuuseen kuuluu vastuu asiakkaiden sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen 
yhteensovittamisesta kokonaisuuksiksi sekä toiminnan yhteensovittaminen kunnan, valtion ja 
maakunnan muiden palvelujen kanssa. Maakunta huolehtii lisäksi siitä, että palvelun tuottajat 
toimivat keskenään yhteistyössä siten, että asiakkaiden käytössä on yhteen sovitettuja palveluja 
(Sote-järjestämislakiluonnos 13§) 
 

 Maakunnan on huolehdittava laaja-alaisesti yhteen sovitettuja palveluita tarvitsevien asiakasryhmien 
ja asiakkaiden tunnistamisesta, palveluketjujen ja palvelukokonaisuuksien määrittelemisestä sekä 
asiakasta koskevan tiedon hyödyntämisestä eri tuottajien välillä. Tulevaisuuden SoTe-ammattilaisia 
tarvitaan Pohjanmaan maakuntaan. Esim. Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa (Lappeenranta 
University of Technology, LUT) voi syksystä 2017 lähtien opiskella sosiaali- ja terveyspalvelujen 
tuotannon diplomi-insinööriksi. Tutkinto kouluttaa tulevaisuuden palvelujärjestelmän asiantuntijoita 
perehdyttämällä konkreettisesti SoTe-palveluiden arkeen, tuotantojärjestelmiin ja tulevaisuuden 
trendeihin. Kaksivuotisessa sosiaali- ja terveyspalvelujen tuotannon DI-ohjelmassa yhdistetään 

http://www.lut.fi/opiskelu/maisteriohjelmat/tekniikan-maisteriohjelmat/tuotantotalous/sosiaali-ja-terveyspalveluiden-tuotanto
http://www.lut.fi/opiskelu/maisteriohjelmat/tekniikan-maisteriohjelmat/tuotantotalous/sosiaali-ja-terveyspalveluiden-tuotanto
http://www.lut.fi/opiskelu/maisteriohjelmat/tekniikan-maisteriohjelmat/tuotantotalous/sosiaali-ja-terveyspalveluiden-tuotanto
http://www.lut.fi/opiskelu/maisteriohjelmat/tekniikan-maisteriohjelmat/tuotantotalous/sosiaali-ja-terveyspalveluiden-tuotanto
http://www.lut.fi/opiskelu/maisteriohjelmat/tekniikan-maisteriohjelmat/tuotantotalous/sosiaali-ja-terveyspalveluiden-tuotanto
http://www.lut.fi/opiskelu/maisteriohjelmat/tekniikan-maisteriohjelmat/tuotantotalous/sosiaali-ja-terveyspalveluiden-tuotanto
http://www.lut.fi/opiskelu/maisteriohjelmat/tekniikan-maisteriohjelmat/tuotantotalous/sosiaali-ja-terveyspalveluiden-tuotanto
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talouden, tietotekniikan ja johtamisen opintoja, ja sovelletaan niitä konkreettisesti SoTe-palvelu-
järjestelmän haasteiden ratkaisemiseen. 
 

 Perusterveydenhuollon yksikön lakisääteiset tehtävät on turvattava Pohjanmaan maakunnassa. 
Yksikkö tukee alueen terveydenhuollon järjestämissuunnitelman laatimista 34 §:n mukaisesti, antaa 
asiantuntemusta ja sovittaa yhteen alueellaan perusterveydenhuollossa tehtävää tutkimusta, 
kehittämistä, hoito- ja kuntoutusketjujen laatimista, täydennyskoulutusta ja huolehtii 
henkilöstötarpeen ennakoinnista sekä erikossairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja soveltuvin osin 
sosiaalitoimen yhteensovittamisesta. 
 

 Sosiaalialan osaamiskeskuksen lakisääteiset tehtävät on turvattava Pohjanmaan maakunnassa. 
Sosiaalialan osaamiskeskusten laissa määritelty tehtävä on kehittää ja välittää sosiaalialan osaamista 
ja asiantuntemusta, kehittää peruspalveluja sekä erityisosaamista vaativia erityis- ja 
asiantuntijapalveluja, turvata perus-, jatko- ja täydennyskoulutuksen ja käytännön työn monipuolinen 
yhteys, toteuttaa tutkimus-, kokeilu- ja kehittämistoimintaa, ylläpitää yhteistyötä alueellisten erityis- 
ja asiantuntijapalveluiden tuottamiseksi. 
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Työryhmä 10 Toimintakyky ja kuntoutus 
 
1. Työryhmän palvelukokonaisuus, työryhmän kokoontumiset ja työskentelyyn osallistuneet 

Palvelukokonaisuus muodostuu kaikkien ikäryhmien toimintakyky- ja kuntoutusohjauksesta, 
kuntoutustarpeen arvioinnista, kuntoutuksen eri toimintatasoista, erilaisten asiakkuuksien hallinnasta ja 
ohjauksesta sekä asiakaslähtöisyyden turvaamisesta. Työryhmän työtä on kuitenkin jonkin verran 
rajoittanut keskeneräinen lainsäädäntö ja tieto siitä, että STM:n asettama Kuntoutus uudistamiskomitea luo 
valtakunnalliset linjaukset toimintakykykuntoutuksen kehittämiseksi 30.9.2017 mennessä. 

Palvelukokonaisuuden lähtökohtana on Pohjanmaan väestön erilaiset tarpeet ja voimavarat riippuen 
elämäntilanteesta. Työryhmä on laatinut suunnitelman kuntoutuksen palvelukokonaisuudesta, jonka 
tavoitteena on tukea väestön arkiselviytymistä.  

Toimintakyky- ja kuntoutustyöryhmä määritteli yhteiset käsitteet toimintakyky ja kuntoutus seuraavasti: 

Toimintakykymääritelmä: Toimintakyvyn kuvaus on keskeinen osa potilaan perusarviota. Toimintakyky 
tarkoittaa ihmisen fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia edellytyksiä selviytyä hänelle itselleen merkityksellisistä 
ja välttämättömistä jokapäiväisen elämäntoiminnoista: työstä, opiskelusta, vapaa-ajasta ja harrastuksista, 
itsestä ja toisista huolehtimisesta siinä ympäristössä, jossa hän elää. Ympäristön vaikutus voi olla joko 
myönteistä tai kielteistä.  

Toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden luokitus (ICF) kuvaa, miten sairauden ja vamman 
vaikutukset näkyvät yksilön elämässä. Toimintakyky arvioidaan ICF-klassifikaatiolla = 
toimintakykynimikkeet, vrt. ICD diagnoosikuvaus = diagnoostiikkanimikkeet. ICF = International 
Classification of Function ( kts. kuva 1).  

Kuntoutusmääritelmä: STM:n määritelmä 
Kuntoutus tai pikemminkin subjektiviteettiä korostaen kuntoutuminen vaatii tukea, motivoitumista ja 
yhteistyötä. Ajankohtainen jako kuntoutuksessa on työkyky- ja toimintakykykuntoutukseen.  
 
Työkykykuntoutukseen liittyy olennaisesti työvoimahallinnon rakenteet ja niiden luomat puitteet eikä 
siihen pystytä vaikuttamaan pelkästään sosiaali- ja terveydenhuollon kuntoutuksella suoraan, sen takia 
keskitymme tässä työssä pääosin ns. toimintakykykuntoutukseen. 
 
Työryhmä kokoontui raportin työstämiseksi viisi kertaa, joista kaksi oli työpajatyöskentelyä valituin teemoin 
ikäryhmittäin: 0–17 v., 18–64 v. ja 65 vuotta täyttäneiden palvelut 
 
Työryhmän työskentelyyn osallistuneet 
 
Puheenjohtajat  Jäsenet 
Annica Sundberg, Pietarsaari  Armi Eikkula, Laihia Marja Carlström, Vaasa 
Hedvig Grannas-Honkanen, VSHP                   Gudrun Särs, Vaasa Robert Sundén, Kristiinankaupunki 
Pirjo Wadén, Vaasa  Kari Kuusela, Tehy, VSHP Tuula Jäntti, VSY 

Kati Piilikangas, VSHP Virpi Kortemäki, Vaasa  
Åsa Lindroos-Lönnbäck, Folkhälsan 

Asiantuntijat     
Mathias Kass, Nykarleby sjukhem Matti Paloneva, Vaasa Minna Nilsson, Kela  
 
Kokoussihteeri: Maria Hammar, VSHP 

http://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/komitea-pohtii-kuntoutuksen-uudistamista
https://www.thl.fi/fi/web/toimintakyky/icf-luokitus
https://www.thl.fi/fi/web/toimintakyky/icf-luokitus
http://stm.fi/sotepalvelut/kuntoutus
http://www.kela.fi/tyk-kuntoutus
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2. Nykytilan kuvaus sekä arvio palvelutarpeesta tulevassa maakunnassa 

Kuntoutusjärjestelmä koostuu monista erillisistä ja osin itsenäisistä osajärjestelmistä ja siten myös 
rahoittajatahoista. Terveydenhuoltolain mukaan sairauden jälkeinen varhainen kuntoutus on 
terveydenhuollon tehtävänä toteuttaa. Järjestelmässä yksilön ja hänen omaistensa on ollut hankala 
orientoitua ja kuntoutuksen prosessi vaikeasti hallittavissa.  

Kuntoutuksen kokonaisuuteen voidaan valtakunnan tasolla laskea mukaan ainakin kahdeksan eri 
osajärjestelmää: 1) kunnallinen sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmä, 2) työvoimahallinto, 3) kansaneläke- 
ja sosiaalivakuutusjärjestelmä, 4) työeläkejärjestelmä, 5) pakollinen tapaturma- ja liikennevakuutus, 6) 
vapaaehtoinen tapaturmavakuutus, 7) veteraanien kuntoutus ja 8) järjestöjen kuntoutustoiminta.  

Kuntoutuksen uudistamiskomitea (STM) luo valtakunnalliset linjaukset toimintakykykuntoutuksen 
kehittämiseksi. Työryhmä luovuttaa työnsä 30.9.2017. Sen tavoitteena on luoda järjestelmä, joka on 
yhdenvertainen, läpinäkyvä, kustannustehokas ja ohjattava, joka tukee ja vahvistaa kuntoutujan kykyä 
ottaa vastuuta itsestään elämän kaikissa tilanteissa. Kuntoutuksen painopiste siirtyy laitosmaisesta 
avohoitopainotteisempaan ja osaksi ihmisen arkea. 

Nykyinen terveydenhuollon perustason kuntoutuksen palveluverkko 
SOTE-muutoksen keskeinen tavoite on pystyä turvaamaan tasapuoliset palvelut riippumatta asuinkunnasta. 
Vahvasti kaksikielisellä ja pitkänomaisessa Pohjanmaan maakunnassa tämä asettaa haasteet kuntoutuksen 
toteutumiselle. Kuntoutukseen avopainotteisuus tulee jatkossa korostumaan eikä kuntoutukseen liittyviin 
matkoihin saisi kulua aikaa ja voimavaroja.  

Keskeistä kaikissa kuntoutusprosesseissa on havaita: vaatiiko alentunut toimintakyky kuntoutuksellisia 
toimenpiteitä ja onko kuntoutettavalla kuntoutuspotentiaalia 

Erikoissairaanhoidon kuntoutustoimet rajoittuvat yhä lyhenevien hoitojaksojen takia lähinnä arviointeihin 
ja kirjaamisiin. Toimintakyky tulisi huomioida koko sairaalassaolon ajan; päivystyksessä, jolloin 
toimintakyvyn arviointi ja kirjaaminen ovat keskeistä, vuodeosastoilla kuntouttavan työotteen kautta 
potilasta aktivoiden sekä hyvissä ajoin ennen kotiuttamisvaihetta toimintakykyä ja mahdollista 
apuvälinetarvetta kartoittaen ja niiden toimittaminen potilaalle kotiutumisen yhteydessä. Tavoitteena olisi 
toteuttaa mahdolliset välttämättömät kodin muutostyöt ennen kotiutusta kotiympäristön muokkaamiseksi 
kuntoutujan tarpeita vastaavaksi  

 Alueelliset palvelukeskukset kuten vaativan kuntoutuksen osastot, kuntoutustutkimuspoliklinikat ja 
alueelliset apuvälineyksiköt huolehtivat alueen kuntoutustoimenpiteistä. 
 

Vaativan osastokuntoutuksen tulevat tarpeet 
Väestön ikärakenteen ja sairastavuuden muuttuessa osastokuntoutuksen tarpeessa tulee edelleen 
tapahtumaan muutoksia, joiden ennakointi on tarpeen suunniteltaessa kuntoutuksen resursointia.  
Muutoksiin voivat vaikuttaa merkittävästi myös hoitomuotojen kehittyminen, kuten esim. 
aivoverenkiertohäiriöiden osalta. Valtakunnallisesti ohjaus akuuttitoimenpiteiden ja kuntoutustoimien 
välillä tiivistyy. Siten esim. aivovaltimoiden trombolyysi edellyttää vaativaa neurokuntoutuksen osastoa 
välittömässä läheisyydessä samoin kuin lonkkamurtumien akuuttileikkaus edellyttää Lonkkaliukumäki-
mallilla ortogeriatrista kuntoutusosastoa välittömässä läheisyydessä. Erva-alueemme eri maakunnissa tulee 
olla vaativan neurokuntoutuksen osasto, jossa on mahdollista hoitaa vaativahoitoisia potilaita sekä saada 
laboratorion ja kuvantamisen sekä päivystävän lääkärin palveluita.  Potilasaineisto muodostuu erityisesti 
neuroalojen potilaista (AVH, aivovammat, neurokirurgisten toimenpiteiden jälkitilat yms.). 
Kuntoutustarpeen arviointi akuuttiosastoilla: yhdessä sovitut mittarit akuuttiosaston kanssa eikä kuten nyt 
sattumanvaraisesti, jolloin resurssien tarkoituksenmukainen ohjaus, potilasturvallisuus ja kokonaishoito 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20101326
http://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/komitea-pohtii-kuntoutuksen-uudistamista
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voidaan optimoida. Vaativa kuntoutus sisältää käsitteenä monialaisuutta ja suurin puute Pohjanmaalla on 
puheterapeutti- ja neuropsykologiresursseista.  
 
Erva-alueen kuvauksen mukaan termiä vaativaa kuntoutusta käytetään, kun tarvitaan enemmän kuin 
yleislääkäriä ja enemmän kuin yhtä erityistyöntekijää kuntoutuksessa. Vaativan kuntoutuksen paikkoja on 
arvioitu tarvittavan (Erva-työryhmä 3/2017) Pohjanmaalla noin 20 neurokuntoutusta varten. Tämä lienee 
kaikista vaativin ja monialaisin kuntoutusyksikkö. Lisäksi tarvearvio on noin 15 erityyppisille tuki- ja 
liikuntaelimen kuntoutusta varten (TULES-kuntoutuspaikkaa, ts. selkäongelmaiset, ortopedisten leikkausten 
jälkeen, traumapotilaat). Mainittujen lisäksi tarvitaan Pohjanmaalla noin 85 geriatrisen 
osastokuntoutuspaikkaa sekä selvityksen että kuntoutuksen osalta. Yhteensä noin 120 vaativan 
kuntoutuksen paikkaa. Tällä hetkellä Pohjanmaalla on reilut 80 monialaista kuntoutuspaikkaa, joten 
maakuntamme on selvästi aliresursoitu.  
 
Taulukko 1. Osastokuntoutuksen muuttuva tarve lähitulevaisuudessa 

Tarve ennallaan Kipukuntoutus, AVH-kuntoutus 

Tarve lisääntyy Aivovammat, selkäydinvammat, lonkkamurtumien ja geriatrinen kuntoutus 

Tarve vähenee Reumakuntoutus, monivammat, amputaatiokuntoutus 

 
AVH-kuntoutus: Osastokuntoutuksen tarvetta voidaan tarkastella aiemmin tehtyjen selvitysten ja 
suositusten tai sairastavuuden perusteella.  Aivoliiton selvityksessä on määritelty AVH-kuntoutuksen 
tavoitetasoksi 16 osastokuntoutuspaikkaa /100 000 as.  Tällä mitoituksella laskettu tarve olisi Pohjanmaalla 
27 paikkaa, mutta alueemme matalamman sairastavuusindeksin perusteella tarve on 22–25 paikkaa.  
 
Lonkkamurtumia todetaan noin 122 /100 000 as.  Suurin osa murtumista hoidetaan tekonivelellä. 
Tilastojen valossa VSHP:ssä on suoritettu reilut 200 lonkkamurtumaleikkausta vuosittain. 
Hoitokokonaisuuden kestossa on merkittäviä eroja riippuen potilaan iästä, muusta terveydentilasta ja 
tehdystä toimenpiteestä. Pohjanmaan väestöluvun mukaan lonkkamurtumakuntoutuspaikkoja tulisi olla 
noin 20 maakunnan alueella. Kuntoutus on monialaista sisältäen mm. geriatrin ja fysioterapeutin 
työpanoksia. 
 
Geriatrisen vaativan osastokuntoutuksen osalta paikkatarpeen arviointi on kaikkein vaikeinta. Paikkatarve 
määräytyy etenkin siitä, miten vaativa geriatrinen kuntoutus tässä yhteydessä käsitetään.  
Perheen ja läheisten osallisuus kuntoutuksen tuessa ja motivoinnissa on todella tärkeää.  
 
 

3. Nykytilan ja esitetyn arvion pohjalta nousseet hyvät toimintatavat, jotka olisi hyvä ottaa 
maakunnan yhteisiksi käytännöiksi 

 
- 
 

4. Kuvaus palvelutasoista, palvelurakenteesta ja palveluverkosta tulevassa maakunnassa 

Palvelutasot ja palvelurakenne Pohjanmaalla muodostaa neljän eri toiminnantason palveluista kaikissa 
väestön ikäryhmissä. Toiminnan tasot ovat 1) matalan kynnyksen palvelut, johon kuuluvat myös 
ennaltaehkäisevät toimenpiteet, 2) avokuntoutus, 3) keskitetyt palvelut/erityistason palvelut ja 4) vaativat 
palvelut. Matalan kynnyksen toimintaa ylläpitää kolmas sektori, yksityiset palvelut ja kunnan eri sektorit 
sekä Sosiaali- ja terveyspalveluiden perustason palvelut. Tulevaisuudessa erilaiset digitaaliset palvelut ja 
teknologian hyödyntäminen saavat nykyistä isomman roolin palveluiden tuottamisessa. Erityyppiset 

https://www.aivoliitto.fi/files/2966/AVHn_sairastaneiden_kuntoutukseen.pdf
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digitaaliset palvelumuodot ovat kuvattuna tässä luvussa. Avokuntoutus on toimintaa, joka toteutuu 
perustason kuntoutustarpeenarvioinnilla ja toimenpiteillä.   

Digitaalisten palveluiden ja teknologian hyödyntäminen: toimintakyvyn ja kuntoutuksen palveluiden 
digitalisoinnin muotoja: 1) Etäteknologia hyödyntävien sovellusten avulla tuodaan asiakkaan kotiin tai 
arjen ympäristöön standardisoitu toimintakyvyn ja kuntoutustarpeen arviointi sekä tavoitteellisia 
kuntoutuksen palveluita. Voidaan hyödyntää ajasta ja paikasta riippumattomana. 2) 
Virtuaalikuntoutuksessa hyödynnetään erilaisia internet-pohjaisia digitaalisia alustoja, myös suoria 
vuorovaikutteisia videoyhteyksiä (videoasiointikanavat ja/tai VideoHoiva). 3) Mobiiliterveys, jossa 
kannettavien laitteiden, kuten matkapuhelinten, potilaan tilaa monitoroivien laitteiden, muiden 
digitaalisten apuvälineiden avulla tuetaan terveydenhuollollista toimintaa. 4) Robottiavusteinen kuntoutus 
mahdollistaa intensiivisen, toistuvan, rajatun ja interaktiivisen harjoittelun. 5)Nettikuntoutus: verkossa on 
erilaisia tietopaketteja, yksilöllisesti valittavia harjoituksia ja ohjeita.  
 
Pohjanmaalla on aikaisemmin yksittäisissä kunnissa toteutunut hankepohjalta muutama hyvinvointi-
/aktivointi-TV-kokeilu. Digitaalisten palvelujen kehittäminen on valtakunnallisestikin nostettu tärkeäksi osa-
alueeksi. Vaasassa on aloitettu videoasioinnin, VideoHoivan ja aktivoinnin tiimityö. Hyviä kokemuksia on 
myös mm. TeleCare-palveluista, jolloin lääkäripalvelut järjestetään osaksi etänä.  
 
Kuntien ja maakunnan vastuunjako väestön hyvinvointia ja toimintakykyä edistävissä palveluissa  
Kunnilla säilyy vastuu väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä.  
 
 

5. Talouden näkökulma palvelutasoihin, -rakenteisiin ja -verkkoon 

Tavoitteena on kustannustehokas ja ohjattava järjestelmä, jolla tuetaan kuntoutujan osallisuutta työssä ja 
opiskelussa, kotona asumisessa ja aktiivisena yhteisönsä jäsenenä.  
 
Tuottavuuden taso 
Hyvinvointivaltion olemassaolon peruskysymys ja ajankohtainen kansallinen haaste: Vastuullisuus käyttää 
olemassa olevat resurssit tehokkaasti ja tuottavasti. 
 
Kuntien tehtävä 
Ennaltaehkäisyyn ja terveyden edistämiseen on panostettava 60–85-vuotiaiden osalta Suomessa ja 
Pohjanmaalla niin kuin monissa Euroopan maissa. Pohjanmaa on melko hyvässä asemassa jo nyt 
valtakunnallisessa vertailussa, mutta se ei riitä! Tulevaisuus tulee edellyttämään laajaa panostusta ennen 
kaikkea elintapamuutosten parantamiseksi. 
 
Maakunnan tehtävä 
 
Palvelurakenteet 
Valtaosa ja toimintakyvyn heikentymisen arvioista ja siihen liittyvistä interventioista voidaan jatkossa tehdä 
Pohjanmaan maakunnan kaikkien kolmen osa-alueen osaamiskeskuksissa ja palvelukeskittymissä. 
                 
Geriatrisen kuntoutuksen käsittely: 
Vanhuspalvelulaki ja suositukset: Lain tavoite on se, että 92 %: ia 75 vuotta täyttäneistä asuu joko kotona 
tai kodinomaisissa yksiköissä. Terveydenhuolto ja kuntoutusjärjestelmä eivät ole hoitaneet tehtävänsä 
tuottaa toimintakykyä riittävissä määrin. Ikäihmisten työryhmä asettaa tavoitteeksi Pohjanmaalla 94 % 
vuonna 2025. 
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Vaativa keskitetty neurokuntoutus (Aivoliiton raportti. Mika Koskinen 6/2016) 
AVH-kuntoutus tulee Aivoliiton selvityksen mukaan keskittää riittävän isoihin yksiköihin, joissa hoidetaan 
keskeytyksettä pelkästään AVH-potilaita. 
 
Kuntoutukseen ohjautuminen ja kuntoutuksen toteuttaminen 2013–15: 

 Moniammatillisesta kuntoutuksesta hyötyvien osuus on kansainvälisissä tutkimuksissa todettu 
olevan 40–50 prosenttia.  

 
 

6. Palveluiden kokonaisuuden muodostaminen 
 
Palvelutarpeen arviointi tapahtuu kahdella tasolla eli seulonta ja ohjaus kuuluvat Soten perustasolle. 
Moniammatillinen laaja palveluarviointi tehdään maakunnan liikelaitoksessa. Taulukkoon 3 on koostettu 
työryhmän ehdotus koskien Pohjanmaan maakunnan väestön toimintakykyä ja kuntoutuspalvelun 
kokonaisuutta sekä työnjakoa.  
 
Taulukko 3. Kuvaus palvelutasoista ja palvelurakenteesta (työryhmän työpajat). Päivitys 19.4.2017 

Toiminnan taso 0–17 v 18–64 v 65 vuotta täyttäneet 

Matalan kynnyksen 
palvelut myös 
ennaltaehkäisevät 
toimenpiteet 
 
Digitaaliset palvelut  

 Kaikkien ikäryhmien 
omahoitoportaalit, 
joissa myös 
seulontatyökalut ja 
hoitoonohjaus  

 Terveyttä edistävä 
kokonaisuus saatavilla 
olevasta liikunta- ja 
harrastustoiminnasta 
kunnan kotisivuilla  

 Valtakunnallinen tuki 
omahoitoon esim. 
www.kuntoutumistalo.fi 

 Omaisten neuvonta ja 
senioriharjoittelu  

 Tukipalvelut kotona 
asuville 

 

Kolmas sektori 
Perhekahvilat ja 
vanhempainkurssit 
Vanhempi-lapsi -ryhmät 
(seurakunnat) 
Yhdistykset 
Urheilusektori 
Taide- ja draamakerhot 
Partiotoiminta tms. 
 
Yksityiset palvelut  
Yksityiset liikunta- ja 
leikkipaikat 
Kuntosalit 
 
Kunnan toimintaa 
 
 
 
 
 
Kirjasto ja kulttuuri 
Esikoulu/ koulu sekä 
erityispedagogiikka 
Ulkoliikunta-alueet ja 
muut liikuntapaikat  
 
 

Kolmas sektori 
Järjestöt ja vapaaehtoiset 
Vertaistuki 
Toiminta ja kotoutus 

maahanmuuttajille 

 
 
 
 
Yksityiset palvelut 
Työterveyshuolto 
Kuntosalit ja pt-palvelut 
 
 
Kunnan toimintaa 
 
 
 
 
 
Kirjasto ja kulttuuri 
Avoin koulutus 
Ulkoliikunta-alueet ja muut 

liikuntapaikat  

Matalan kynnyksen neuvonta-
/palvelupisteitä 
www.mielenterveystalo.fi 
Toiminta ja kotoutus 
maahanmuuttajille 

Kolmas sektori  
Ystäväpiirit 
Senioritreenit ja muu 
ryhmätoiminta 
Yhdistystoiminta 
Diakoniatoiminta 
Muu harrastustoiminta 
 
 
Yksityiset palvelut 
Senioreille suunnatut 
kuntosalit ja erilaiset 
hyvinvointipalvelut, kuten 
pt-palvelut  

 
Kunnan toimintaa 
 
 
 
 
 
Kirjasto ja kulttuuri 
Avoin koulutus 
Ulkoliikunta-alueet ja muut 

liikuntapaikat 

Matalan kynnyksen 
neuvonta-/palvelupisteitä  
 
 
 

  
 
 

  
 
 

Perustason sotekeskuksen palvelut: SOTE-lainsäädännön luonnoksessa sisältyy sosiaali- ja terveyskeskukseen 
(uudenmuotoinen) myös sosiaalityöntekijän ja vanhustenpalvelulain mukainen palveluneuvonta 

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. Luoda turvallinen, esteetön ja 
asukkaita aktivoiva asuinympäristö mm. kevyen liikenteen väylillä sekä 
liikunta- ja virkistysmahdollisuuksilla 
 

http://www.aivoliitto.fi/raportit
http://www.kuntoutumistalo.fi/
http://www.mielenterveystalo.fi/
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Kuntoutustarpeen arviointi, 
ts. tärkeää, että seulonta 
tapahtuu perustasolla 
 

 kunnonsyyni.fi 
 
Avokuntoutus 
STEP I 
Pienempiä toimintakyvyn 
ongelmia 
 
Varhainen ja oikea-aikainen 
tuki, ”Ajoissa apua ja 
tukea” riippuen 
asiakkuudesta. 
 
Tehdään lähipalveluna 
SOTE-keskuksessa ja 
kevyellä 
palvelutarpeenarvioinnilla 

Lyhytaikaiset, 
ennaltaehkäisevät 
sosiaalipalvelut 
(sosiaaliohjaus, kasvatus- 
ja perheneuvonta) 
Apuvälineet (ei 
yksilöllisesti sovitettavat) 
Muut konsultaatio- ja 
vastaanottopalvelut 
Lääkäri- ja 
hoitajavastaanotot 
Päihdetyön ohjaus ja 
neuvonta 
Mielenterveystyön ohjaus 
ja neuvonta ja 
psykososiaalinen tuki 
 
 
 
 
Perustason arviot ja 
toimenpiteet 
Ammattihenkilöiden 
tekemät toimintakyvyn ja 
kehityksen arviot, 
varhaiset tukitoimenpiteet 

Terveys- ja liikuntaneuvonta 
Ammatinvalinnan ohjaus 
Perheneuvola 
Työnhakijoiden 
terveydenhoito yhteistyössä 
työvoimaviranomaisten kanssa  
 
Lääkäri- ja hoitajavastaanotot 
Lyhytaikaiset, 
ennaltaehkäisevät 
sosiaalipalvelut (sosiaaliohjaus, 
kasvatus- ja perheneuvonta) 
Apuvälineet (ei yksilöllisesti 
sovitettavat) 
Muut konsultaatio- ja 
vastaanottopalvelut 
Matalan kynnyksen palvelut 
mielenterveys- ja 
päihdehoidossa 
 
Perustason arviot ja 
toimenpiteet  
Työterveyshuolto 
TYP-toimenpiteet 
Perheneuvola 
 
Digitaaliset palvelut  
 
Suoravastaanottotoiminta: 
Fysioterapia, hoitaja, psyk. 
hoitaja, neuvonta 
riippuvuuksista kärsiville, 
terveydenhoitaja 
Sosiaaliohjaaja/-työntekijä 

Palveluohjausta ja etsivää 
toimintaa asiakkaan, 
omaisen/ ammattihenkilön 
aloitteen pohjalta  
HyTe-käynnit  
Seniorineuvola  
Lääkäri- ja 
hoitajavastaanotot 
 
Mielenterveys- ja päihde: 
ohjaus ja neuvonta 
 
Liikuntaneuvonta ja 
ryhmätoiminta perustuen 
suppeaan arviointiin 
unohtamatta 
muistisairaita, 
masentuneita ja yksinäisiä 
 
Perustason arviot ja 
toimenpiteet  
Palvelutarpeen ja 
kuntoutustoimenpiteiden 
arviointi RAI-menetelmällä  
 
Kotiutusprosessi; Huom! 
Toimintakyky kartoitettu jo 
sisääntulovaiheessa 
Kuntoutuksen tuki 
omaishoitajille 
 
Alentunut toimintakyky tai 
riski alentua: suunnatut 
toimenpidepaketit  
 

   
 
 
 

 
 
 

Maakunta päättää siirtyykö 
äitiys- ja lastenneuvolat, 
sikiöseulonnat sote-
keskuksille vai säilyvätkö ne 
maakunnan liikelaitoksessa 

Neuvolat*) 
Kouluterveydenhuollon 
palvelut lapsille ja nuorille 
Lastensuojelu 
 

Opiskelijaterveydenhuolto 
 

 

Avokuntoutus 
STEP II 
Monialainen palvelutarpeen 
arviointi tarpeen mukaan 
tehdään tarvittaessa. 
Asiakkaan laajempi, moni-
alainen palvelutarve ohjaa 
asiakkaan maakunnan 
palvelulaitoksen arviointiin 
ja seurantaan 
 
Lisäksi 
Yhteisesti sovitut 

Terapiat 
Kuntoutus ryhmässä ja/tai 
yksilöllisesti 
 
Perhetukikeskuksen tuki ja 
neuvonta, vanhemmuuden 
ohjaus /puheeksi 
ottaminen  
 
Ohjaus kotiin ja 
päiväkotiin/kouluun  
 
Ryhmätoiminnat 

Seulonta ja moniammatillinen 
arviointi arvioinnin ja 
seurannan rutiinit 
asiakasvastaava-/case 
manager- /kuntoutusohjaaja  
-mallin mukaan 
 Kuntoutusprosessin 

koordinointi 
 
Terapiat osittain digitaalisesti, 
myös ryhmä- ja yksilöterapiat 
Kotikuntoutus; nopea apu 
kotiin 

Kaatumispoliklinikka 
murtumien 
ennaltaehkäisyyn (osana 
geriatrisen 
poliklinikan/osaamiskeskuk
sen ohjaamaa toimintaa) 
 
Muut toimenpiteet kuten  
terapiat, ryhmäkuntoutus, 
kotikuntoutus, kuntoutus 
kotihoidon tueksi, 
veteraanien avokuntoutus, 
apuvälinepalvelut, 

Maakunnan liikelaitos: vrt. sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut valinnanvapausmallissa 11.4.2017 

 palvelutarpeen arviointi toteutetaan maakunnan liikelaitoksessa 

http://www.thl.fi/toimia/tietokanta/media/files/suositus/2013/12/19/TOIMIA_suositus_toimintakyvyn_arvioinnista_iakkaan_vaeston_hyvinvointia_edistavien_palveluiden_yhteydessa_20131219.pdf


 

109 
 

seulontatyökalut 
Arviointi -> Suunnitelma -> 
Toteutus -> Seuranta 
 
 
Yhteinen asiakasportaali 
sujuvan prosessin 
hallinnointiin vrt. 
www.kunnonsyyni.fi 
Käyttö ikäryhmissä < 65-
vuotiaat 
Tietojärjestelmä, joka 
palvelee kaikkia tasoja 

(osallistumisen tukeminen, 
vertaistuki) 
 
Erityishuollon selvitykset ja 
suunnitelmat (vaikeammat 
häiriöt, etiologia) 
toimintakyvyn ja 
kehityksen arviot  
 
Arjessa selviytymisen tuki 
(vrt. Nepsy-ohjaaja 
/valmennus)  

Tuki elämän taitekohdissa: 
koulutus/työelämä 
Liikuntaneuvonta; Yksilö- ja/tai 
ryhmätoiminta ja -valmennus 
 
Moniammatillinen arviointi 
myös sairaalan poliklinikoilla ja 
osastohoidossa. Yhteydenotto 
perushoidon tiimiin 
kuntoutuksen implementointia 
varten hoito-/palvelu-
/kuntoutussuunnitelman 
mukaan  

asumisen kartoitus ja 
asunnon muutostöiden 
suunnittelu 
 
Tukitoimenpiteet 
muistisairaille; 
muistiharjoitukset ja 
toiminnanohjauksen 
harjoittelu ryhmässä tai 
yksilöllisesti, päivätoiminta  
Ravitsemusterapeutin 
konsultaatiot 
muistisairaille ja raihnaisille 

 
 
 
 

   

Keskitetyt palvelut 
 /Erityistason palvelut 
Palvelu kaikille ikäryhmille: 
Moniammatillinen 
kuntoutus 
palvelutarvekokeilun ja 
kuntoutussuunnitelman 
mukaisesti 
(moniammatillinen arviointi) 
Terapiat (oma toiminta) tai  
Ostopalvelut (arviot 
maakunnan alueella, 
kuntoutusmuoto valitaan 
yhdessä asiakkaan / perheen 
kanssa) 

 
Apuvälinepalvelut 
(keskitetty hankinta ja 
toiminnan ohjaus) 

 
Ympärivuorokautisten 
palvelujen kriteerit (muut 
palvelumuodot tulee 
priorisoida) 
 
(Kelan vaativa kuntoutus) 

 
Lastenneurologia 
Foniatria 
Pediatria 
Lapsi ja nuorisopsykiatria 
Kehitysvammapoliklinikka  
 

Kuntoutustutkimus ja arviointi 
”kunnonsyyni” -mallin mukaan 
 
Erikoistuneet hoitotiimit eri 
diagnoosiryhmille tekevät 
yksilöllisiä hoitosuunnitelmia 
moniammatillisesti ja tekevät 
yhteistyötä perustason 
hoitotiimin kanssa. 
Erikoisosaaminen etulinjassa, 
yhteistyökanavana esim. 
videoyhteys  
 
Ammattihenkilö, joka vastaa 
prosessista nimetään hoito-
/kuntoutussuunnitelmassa 
 
Avokuntoutus erikoisosaavalla 
henkilökunnalla yhteistyössä 
kolmannen sektorin kanssa  
 
Fysiatrian poliklinikka (osittain 
mobiili myös perustason 
palveluissa) 
Neurologian poliklinikka 
Kipupoliklinikka 
(osittain mobiili /alueellinen 
tiimi) 

Suunnitellut aktivoivat 
digitaaliset palvelut  
 
Yksilöllinen palveluohjaus 
ja neuvonta sekä 
lyhytkestoinen kuntoutus  
 
Geriatrinen osaamiskeskus; 
moniammatillinen 
tutkimus- ja 
kuntoutusyksikkö 
geriatrisella 
erikoisosaamisella  
 
Veteraanien 
laitoskuntoutus 
 
Geriatrinen kuntoutus  
(myös ostopalvelut) 
 
Fysiatrian poliklinikka 
(osittain mobiili myös 
perustason palveluissa) 
 
Neurologian poliklinikka 
Kipupoliklinikka 
(osittain mobiili / 
alueellinen tiimi) 

Vaativat palvelut 
Moniammatillinen, 
näyttöönperustuva 
kuntoutus 
Laitoskuntoutus (luku 2) 
valtakunnallisten kriteerien 
mukaisesti kuten esim. 
neurokuntoutus ja 
lonkkamurtumapotilaiden* 
kuntoutus 
*) perustuen erilaisiin 
asiakkuuksiin ja heidän 

Erikoistuneen yksikön 
arvioinnin mukainen 
toiminta 
Pediatria 
Lastenneurologia 
 
Koti- ja avokuntoutus 
priorisoidaan 
mahdollisuuksien mukaan 
ennen laitoskuntoutusta. 
 
Vaikeasti 

Erikoistuneen yksikön 
arvioinnin mukainen toiminta 
Kuntoutus, joka vaatii 
erityisosaamista / neuro- ja 
lonkkamurtumakuntoutus  
Kelan järjestämä kuntoutus 
laitoskuntoutuksena 
(alueelliset ja valtakunnalliset 
palveluntuottajat) 
Vaativa 
toimintakykykuntoutus 
 

Erikois. yksikön arvioinnin 
mukainen toiminta 
Kuntoutus, joka vaatii 
erityisosaamista / neuro- ja 
lonkkamurtumakuntoutus  
Kelan järjestämä kuntoutus 
laitoskuntoutuksena 
(alueelliset ja 
valtakunnalliset 
palveluntuottajat) 
Vaativa 
toimintakykykuntoutus 

Maakunnan palvelulaitoksen tekemä palvelutarpeenarviointi (jatkuu) 
Moniammattillinen toimintakyvyn ja kuntoutuksen tarpeen arviointi 

 

http://www.kunnonsyyni.fi/
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7. Monituottajamallin (kolmas sektori ja yksityiset) sekä valinnanvapauden näkymä 
suunnitelmaan 
 

Maakunta liikelaitoksena on järjestäjän roolissa (vrt. nykyinen julkinen terveydenhuolto). Julkisten 
palvelujen kuntoutuspalvelut on perinteisesti tuotettu osaksi ostopalveluna joko maksusitoumuksella tai 
palvelusetelinä, jolloin on turvattu palvelujen saatavuus ja täydennetty omaa tuotantoa.  
 
Kolmas sektori ja yksityiset palveluntuottajat 
Järjestöt palveluiden tuottajina ovat verrattavissa yritystoimintaan ja ne voivat tuottaa palveluita 
yleishyödyllisyyden  
 
 

8. Asiakkuuksien hallinta ja ohjaus 
 

Kuntoutuksen tulosta ja vaikuttavuutta eli vaikutusta väestön/kuntoutujan arkeen ja pärjäämiseen voidaan 
lisätä tavoitteellisesti ottamalla asiakas ihan alusta alkaen mukaan vuorovaikutteisten palvelujen 
kehittämiseen ja suunnitteluun sekä omakohtaisesti että kokemustoimijuutta hyödyntäenKuvassa 2 
kuvataan erilaiset asiakkuusstrategiat kuten omatoimi-, yhteistyö-, yhteisö- ja verkostoasiakkuudet 
Huomioidaan erilaiset asiakkuudet ja asiakassegmentointi kuten satunnaiset ja paljon palveluja käyttävät 
asiakkaat, jotka tarvitsevat erilaista tukea ja palveluja pärjätäkseen arjessa.  
 
Kuntoutustarpeen arviointi pitäisi tehdä jokaisen palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä ja osana jokaista 
hoitokontekstia. Palveluohjaaja ja asiakas arvioivat yhdessä asiakkaan palvelutarvetta ja suunnittelevat 
yhdessä hoito-, kuntoutus- ja palvelusuunnitelman. Kuntoutussuunnitelman tulee olla osa  hoito- ja 
palvelusuunnitelmaa

 

arjessa pärjäämiseen. Lisäksi 
asiakkaan 
kuntoutumispotentiaaliarvioi
ntiin 
Apuvälinepalvelut 
(vaativammat yksilölliset 
ratkaisut, erikoisapuvälineet) 

pitkäaikaissairaan lapsen 
hoitoringit  
 
Lastenpkl ja 
lastenneurologia 
Kehitysvamma poliklinikka 
 

Diagnoosiryhmän mukainen 
vaativa kuntoutus (MS -
potilaat, lihastaudit) 
Erityisterapiat 
Kehitysvamma poliklinikka 
 

 
Diagnoosiryhmän 
mukainen vaativa 
kuntoutus (MS -potilaat, 
lihastaudit) 
Erityisterapiat 
Kehitysvamma poliklinikka 
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Kuva 3. Kuntoutumissuunnitelma 
 

 
Kuva 4. Kuntoutusasiakkaan palveluprosessikuvaus 
Työntekijän tulee pitää asiakasta kumppanina, ei kohteena. Tällöin asiakas toimii työntekijän rinnalla ja 
tarkastelee itse eri näkökulmista elämäntilannettaan ja sitä, miten hän voisi mahdollisimman 
tarkoituksenmukaisesti omassa tilanteessaan toimia. Hyvän suunnitelman ja koordinoinnin kannalta on 
hyvin oleellista, että potilastietojärjestelmät yhdistetään ja sama suunnitelma näkyy sekä sosiaali- että 
terveydenhuollossa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S SPECIFIC = tavoite on tarkoin määritelty ja selkeästi rajattu. 
Hyviä esimerkkikysymyksiä tähän ovat: Mitä tarkalleen ottaen 
haluatte saada aikaiseksi? Mitkä asiat jäävät tämän tavoitteen 
ulkopuolelle? 
 
M MEASURABLE = tavoitteen onnistumisen tulee olla arvioitavissa. 
Tärkeätä on, että on yhteinen ennakkokäsitys siitä, milloin tavoite on 
toteutunut. Hyviä esimerkkikysymyksiä ovat: Mistä tiedämme 
onnistuneemme? Mitä tämä konkreettisesti tarkoittaa? 
 
A ACHIEVABLE = tavoite on sellainen, joka on mahdollista saavuttaa. 
Se on haastava, mutta ei tunnu mahdottomalta. Hyviä 
esimerkkikysymyksiä ovat: Kuinka mahdollisena pidätte, että 
saavutatte tavoitteenne? Kuinka todennäköisenä pidätte, että 
saavutatte tavoitteenne? 
 
R RELEVANT = hyvä tavoite on olennainen.  
Motivaation kannalta tärkeintä on, että tavoite vie kokonaisuutta 
selkeästi oikeaan suuntaan. Hyviä esimerkkikysymyksiä ovat: Kuinka 
tärkeä tavoite on meille? Miltä onnistuminen tämän tavoitteen 
suhteen tuntuu? 
 
T TIME BOUND = hyvä tavoite on aikaan sidottu.  
Tekijöillä on oltava selkeä käsitys siitä, mihin mennessä tavoitteen 
on tarkoitus toteutua. Hyviä esimerkkikysymyksiä ovat: Milloin tämä 
tavoite on mahdollista saavuttaa? Koska on oltava valmista, jotta 

  S
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Kuva 5. Smart Goals (Järvinen 2014, Parempi arki - hahanke) 

 
 
 
Kuva 6. Seuranta ja arviointi on osa kuntoutussuunnitelmaa 
 
Kuntoutussuunnitelmassa sovitaan yhdessä kuntoutumisen seurannasta eli siitä, miten ja kuka 
(vastuuhenkilöt) sekä milloin seurataan 
 
Kuntoutumiskiekko Pohjanmaan maakunnan yhteiseksi työvälineeksi kuntoutujan osallisuuden 
lisäämiseksi 

 
 

Minä teen itse –Omainen tukee – Ammattilainen ohjaa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

https://www.innokyla.fi/documents/935672/ee6fc7c6-0815-4cc5-86dc-e0cded91336a
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9. Rajapinnat ja yhteispinnat työryhmien välillä sekä suhteessa peruskuntiin (esim. Hyte) 
 

- 
 

10. Ehdotuksia muutoksen läpiviennin vaiheista ja kriittisistä kohdista 
 
Palvelurakenteen muutoksen suurimpia haasteita lienee maakunnan päättäjien, johtajien ja henkilökunnan 
maakunnallisen tarpeenmukaisen palvelun kokonaisuuden mieltäminen. Rakennemuutos käsittää 
kuntoutuksen osalta myös prosessimuutosta entistä portaittaisemmaksi. 
 
Kuntoutuksen rooli osana potilaan hyvää hoitoa on noustava keskiöön. Kuntoutustarpeen arviointi osana 
prosessia nousee myös keskeiseksi. Nämä monialaiset arviot ovat osana maakunnan palveluyhtiön 
toimintaa. Näin toimimalla olemassa olevat resurssit – sekä taloudelliset että henkilöstöresurssit - 
kohdistetaan oikein ja kuntoutuja saavuttaa hänelle optimaalisen kuntoutumisen tason, mikä näkyy 
vähäisempänä muuna palveluntarpeena.  
 
ICT-järjestelmien maakunnallinen yhdenmukaistaminen  
ajankohtaisten tietojen saavuttamiseksi osana palveluprosessien integraatiota tulee olla käytettävissä 
toimivana työalustana 
 
Kuntoutuksen osalta on asiakassetelikäytäntöä jo palvelusetelimuodossa voitu kokeilla VSHP:ssä. Toiminta 
on ryhdistänyt kuntoutuksen ostopalveluja ja on odotettavissa, että tämä edelleenkin terävöityy. 
Henkilökohtaisesta budjetista ei ole kokemusta ja vaarana on, että menot kasvavat ajan mittaan. 
Henkilöstönäkökulmasta on tärkeä mahdollistaa maakunnallinen liikkuvuus siten, että voidaan turvata 
alueellinen osaaminen koko maakuntaa kattavaksi.  
 
Työryhmä ehdottaa, että Pohjanmaan maakunnan alueen kokemustoimijat otetaan huomioon SOTE-
reformin mukaisessa maakuntasoten jatkosuunnittelussa.  
 
 

11. Muuta, jota työryhmä haluaa nostaa esiin 
 
SOTE- rakennemuutos tulee tiedollisesti ja taidollisesti vahvistamaan alueemme palvelukokonaisuutta, 
syntyy hoidon ja kuntoutuksen konsolidaatio, jossa erityisalueemme (Ervan) sisällä sovitaan määrätystä 
porrastuksesta palvelujen suhteen.  
 
Samalla Erva-alueemme on vastuussa tutkimustiedon implementaatiosta, osaajien tarjonnasta sekä 
oppimisympäristön turvaamisesta alueellaan. Näin ollen syntyy kolme palvelutasoa, jossa Erva-sairaala 
(TYKS) vastaa kaikkein vaativammasta kuntoutuksesta esim. aivovammojen kuntoutuksesta, maakunnan 
palveluyhtiö taas maakunnallisten keskittämisen kuntoutuskokonaisuuksista ja 3-4 alueemme lähisairaalaa 
porrastetusti geriatrisen kuntoutuksen ydinosaamisesta lähellä kuntoutujan kotia ja arkea. 
  
Kaksikielisyys on alueemme haaste, joka määrittää myös tulevaisuuden palvelurakennetta. 
 
Uuden ja kasvavan portaan muodostaa vielä kotikuntoutus, se erityisammattilaisten tukema osaaminen, 
joka tukee kotona pärjäämistä yhdessä kotihoitohenkilöstön tai omaishoitajien kanssa. 
 

 Kotikuntoutuksen tämän hetken tilanne selvitetty (huhtikuu 2017) 
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Erva-alueeltamme on lähtöisin myös eri terapioiden myöntämisen ja seurannan ohjelmat.  
 

 Fysioterapialinjauksien implementaatio on jo pian saatu vietyä läpi Pohjanmaalla. Seuraavana 
vuorossa ovat puheterapian ja toimintaterapian linjaukset.  

 
Alueellisen apuvälinetoiminnan järjestäminen ja käynnistäminen SOTE-toimintana jo alkaen vuodesta 2018 
sekä valtakunnallisten apuvälineiden luovutuskriteerien lopullinen hyväksyntä tuo toivottua tasapuolisuutta 
ja tasa-arvoa kuntouttavien kesken. Työryhmä nostaa esille tiedolla johtamisen tärkeyden ja suurten 
linjojen ohjaamisen 
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Työryhmä 11 Tukipalvelut (lääketieteelliset) 
 
- lääkehuolto 
- kuvantaminen 
- laboratorio 

 
Lääkehuolto 
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Ensimmäinen taulukko kuvaa tämänhetkistä tilannetta siitä, miten lääkehuollon asiakkaat jakaantuvat 
neljään pääryhmään ja lääkehuoltoon liittyvät palvelut jakaantuvat seitsemään palvelukokonaisuuteen. 
Ruuduissa näkyy, ovatko kunkin palvelun tuottajina tällä hetkellä avoapteekit, VKS:n sairaala-apteekki vai 
Pietarsaaren lääkekeskus. 
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Taulukko 2 pääasioita: 
 

- Sote-uudistuksessa ei ole annettu vielä ensimmäistäkään luonnosta uudesta lääkelaista, joten on 
mahdotonta arvioida mihin uusi lääkelaki toimintaa ohjaa ja varsinkin, miten se sitä rajoittaa. 
Esityksessä on pyritty hahmottelemaan toimintaa mahdollisimman järkeväksi kutakuinkin nykyisten 
tyyppisten toimijoiden kesken. 

 Tällä hetkellä lääkelaki rajaa tarkasti sen, kuka saa myydä lääkkeitä ja kenelle. Siksi sairaala-
apteekki ei voi tuottaa palveluita avoapteekille. 

- Olisi mielekästä, että sairaala-apteekit voisivat tuottaa alueellisesti sekä 
lääkkeenvalmistuspalveluita että annosjakelupalveluita avoapteekkien ja siten avohoidon 
käytettäväksi. Tällä olisi etuja sekä logistiikan että sairaala-apteekin korkeatasoisten tilojen 
käyttöasteen kasvattamisen kannalta. 

- Riskilääkkeiden käyttökuntoon saattaminen hoidetaan vastaisuudessa entistä painokkaammin 
sairaala-apteekissa. 

- Kalliiden lääkkeiden ja erityisesti uusien kalliiden lääkkeiden käytön tulee olla laajemmin ohjattua. 
Nykyisin liian paljon riippuu yksittäisen kliinikon tai sairaala-apteekin päätöksistä. 

- Suomessa käytössä olevan yksikanavaisen lääketukkujärjestelmän ja luvanvaraisen 
apteekkijärjestelmän vuoksi lääkeväärennökset eivät ole vielä nousseet suureksi ongelmaksi. 
Järjestelmää ei tule uudistaa siten, että lääkkeiden saatavuus tai laatu vaarantuvat. 

- Parannetaan näyttöön perustuvan hoidon asemaa eli annetaan vain vaikuttavaa lääkehoitoa. 
- Parannetaan avoapteekin mahdollisuuksia välittää potilaan lääkehoidon onnistumiseen liittyviä 

tietoja terveydenhuollon muille toimijoille, kuten elintapahoitajille (esim. diabetes- tai 
astmahoitajille). Yksittäisen potilaan lääkehoidolle asetetaan selviä mitattavia tavoitteita, joita 
seurataan. 

- Parannetaan avoapteekin mahdollisuuksia varata apteekkikäynnin yhteydessä esim. aika 
terveyskeskukseen, jolloin potilas on helpompi sitouttaa hoitonsa seurantaan. 

- Maakunnallisesti ohjattu parhaiden hoitotapojen noudattaminen vaatii koulutusta, mutta hoidon ja 
erityisesti lääkehoidon järkevöitymisenä säästää myös rahaa. 

 
 
Kuvantaminen 
 
Kuvantamisen alatyöryhmä: 
Diagnostiikkakeskuksen johtaja  Sarita Victorzon, puheenjohtaja, VSHP 
Ylihoitaja Tanja Jaakola, VSHP 
Osastonhoitaja röntgen Tuula Klemets, VSHP 
Johtava lääkäri Peter Riddar, K5 
Ylilääkäri Reijo Autio, Pietarsaari 
Osastonhoitaja röntgen Lene-Maj Asplund, Pietarsaari 
Hallinnollinen ylihoitaja Yvonne Nybo, K2 
Ylihoitaja Arja Tuomaala, K2 
Johtava ylilääkäri Markku Sirviö, K2  

 
 
Vasan sairaanhoitopiirin alueella kunnallista kuvantamista on yhdeksässä toimipisteessä, joista pohjoisin on 
Malmin sairaala Pietarsaaressa ja eteläisin Selkämeren sairaala Kristiinankaupungissa.  Vaasan 
keskussairaalan ympärillä 20 kilometrin säteellä on viisi toimipistettä: Vaasan keskussairaalan lisäksi Vaasan 
ja Mustasaaren terveyskeskukset sekä Vaasan keskussairaalan alaiset Laihian ja Maalahden 
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terveyskeskukset. Tämän ulkopuolelle jäävät Närpiön terveyskeskus etelässä ja Vaasan keskussairaalan 
alainen Oravaisten terveyskeskus pohjoisessa. Oravaisten terveyskeskuksen kuvantaminen on ollut 
Mustasaaren alaista toimintaa huhtikuusta 2017 alkaen. 
 
Yksityinen kuvantaminen ja lakisääteiset mammografiaseulonnat on jätetty tämän selvityksen ulkopuolelle. 
 
Laitekanta 
Esityksessä on lueteltu kuvantamisyksiköiden laitekanta ja sulkeissa laitteen omistaja ellei se ole 
toimipisteen omistuksessa.  
 
Vaasan keskussairaalassa kuvantamistoimintaa tarjotaan kaikilla modaliteeteilla 24/7. Malmin sairaalassa 
laitekanta on seuraavaksi laajin, vuonna 2017 on asennettu oma 1,5 T magneettilaite. Päivystysaikana 
natiivikuvien lisäksi kuvataan pään ct-tutkimuksia, mutta lausunto ostetaan ERVA-alueelta, Turusta. Muissa 
yksiköissä toiminta, natiivikuvauksia ja ultraäänitutkimuksia, on virka-aikaista eikä välttämättä 
jokapäiväistä. Pienemmissä terveyskeskuksissa kuvantamismäärät ovat sen verran pienet, että eivät 
edellyttäisikään jokapäiväistä aukioloa. Isommissa terveyskeskuksissa tutkimusmäärät ovat runsaammat 
mutta suhteutettuna henkilömäärään, eivät välttämättä kata koko työpäivää. 
 
Työryhmä ei ota kantaa tulevien toimipisteiden määrään eikä sijaintiin, mutta kuvantamistoiminnan 
tehostamisessa ja mahdollisessa toimipisteiden yhdistämisessä kannattaa huomioida olemassa olevien 
laitteiden sijainti kalliiden siirtokustannusten minimoimiseksi. Laitteiden ja henkilökunnan hyvin 
suunnitellulla ja täysipäiväisellä käytöllä kuvantamistoiminnasta saadaan mahdollisimman tehokasta ja 
kustannustaloudellista. 
 
Suoritteet 
Kuvantamisen suoritteet on esitetty toimipisteittäin heiltä saatujen suoritelukujen mukaisesti. Valitettavasti 
kaikilla yksiköillä kirjaamistapa ei ole yhtenäinen, joten osa suoritteista puuttuu omalta riviltään, vaikka ko 
tutkimuksia tuotetaan tai ostetaan muualta. Terveyskeskukset ostavat erikoistutkimuksia 
(magneettitutkimukset, mammografiat, luutiheysmittaukset ja ultraäänitutkimukset) ulkopuolelta joko 
yksityisiltä ammatinharjoittajilta tai firmoilta. Terveyskeskusten negatiiviset suoritteet ovat tutkimuksia, 
jotka on tehty keskussairaalan tutkimuksina ja  on kirjattu keskussairaalan suoritteina. 
 
Väestöpohjaisesti Vaasan sairaanhoitopiirin alueella kunnallisesta kuvantamistoiminnasta vain 18 % on 
keskussairaalan tuottamaa. 
 
Palvelutaulukko 
Palvelutaulukossa perusterveydenhuollon palvelut on esitetty priorisointijärjestyksessä, Palvelu 1 ja 2 pitäisi 
olla tarjolla 24/7, rajoitetusti päivystysaikana myös Palvelu 3. Elektiivisinä Palvelut 3 ja 4 tasaveroisesti 
kaikille alueen asukkaille ja rajoitetusti Palvelu 5. Erikoissairaanhoidossa tarjotaan kaikki palvelut 24/7 
oikeilla indikaatioilla. Viranomaisten pyytämät, ilman potilaan suostumusta tehtävät tutkimukset, 
tuotetaan erikoissairaanhoidossa. 
 
Strategia, visio ja missio 
Työryhmän mielestä kuvantamisen toimintana tulee olla korkealaatuista ja toiminnallisesti tehokasta 
huomioiden laitteet, tilat ja henkilökunta. Kuvantamistoimintaa säätelee laaja-alaisesti säteilylainsäädäntö 
ja toiminnan tulee olla lainmukaista ja täyttää kansalliset laatukriteerit. Yhteiset ERVA-tasoiset 
kuvantamisohjeet ja yhteiset sähköiset järjestelmät koko kuvantamisalueella, mahdollisesti jopa ERVA-
tasoisesti nähtiin toiminnan ja laadun kannalta tärkeänä.  Toimivat ja kaikkien noudattamat hoitoketjut 
perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa sekä näiden välillä koettiin ensiarvoisen tärkeiksi 
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vaikuttavuuden ja laadun sekä potilaan kokeman palvelun kannalta. Toimimattomat hoitoketjut aiheuttavat 
turhia kustannuksia ja pahimmillaan lisäävät väestön sädeannosta.  
 
Palveluiden tuottaminen aukioloaikoineen tulee suunnitella potilasvirtojen mukaisesti. 

Nykytilanne, kunnallinen kuvantaminen  
• Pietarsaari: natiikuvaus, uä, ct 64, mammo, optg 
• Oravainen: natiivikuvaus (vks), optg (vks), uä (yksityisen palveluntuottajan laite) 
• Mustasaari: natiivikuvaus, uä, optg 
• Vaasa: natiivikuvaus, uä, optg, cbct 
• Laihia: natiivikuvaus (vks), optg (vks) 
• Maalahti: natiivikuvaus (vks), optg (vks), uä (tk laite) 
• Närpiö: natiivikuvaus, uä 
• Kristiinankaupunki: natiivikuvaus (vks), uä (vks), optg (vks) 
• VKS: Natiivikuvaus x3, uä x4, osastokuvaus x4, mammo, angio, läpivalaisu, ct 16 ja 128, mri 1,5 T x2, 

optg, cbct, luuntiheysmittaus 
 

Palveluntarve:
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Tavoite, mittari ja toimenpidekartoitusta: 
 

 
 
 

Mitä kohderyhmiä maakuntauudistuksen valmistelussa tulisi ensisijaisesti osallistaa (ryhmän 
näkökulma, esim. keskeiset asiakasryhmät): 
 

- asiakkaan näkökulma (potilasyhdistykset) 
- perusterveydenhuolto (lähettävä yksikkö ja potilas/asiakas) 
- virka-apupyynnöt 
- seulonta (asiakas) 

  
Mitä osallistumis- ja vaikuttamistapoja näille kohderyhmille on jo olemassa ja missä 
organisaatiossa ne ovat käytössä: 
 

- hoitopolut 
- hoito-ohjelmat 
- kontrollit 
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- lakisääteisyys 
- asiakas: annettujen tutkimusohjeiden noudattaminen 
- asiakastyytyväisyyskysely 
- palvelupiste 
- asiakasraati 

 
Kehittämisen ja toiminnantehostamisen keinoja:  
 

- Säännölliset asiakastyytyväisyyskyselyt (potilasasiakkaat, sisäiset ja ulkoiset asiakkaat)´ 
- yhteiset palaverit 
- yhteiset kuvantamiksohjeet 
- yhteiset sähköiset järjestelmät  
- nettiajanvaraus ja muistustu tutkimusajoista  

 
 
Laboratorio 
 
- Diagnostisia palveluita käyttävien yksikköjen tarpeet määrittävät laboratoriotoiminnan laajuutta 
(tutkimuskirjo, laitekanta, henkilöstö, palveluiden saatavuus). (Julkiset) laboratoriot tuottavat palveluita 
vain lähetteiden perusteella.  
 
Diagnostisten tarpeiden ohella laboratoriopalveluiden käyttöön vaikuttavat myös palveluita käyttävien 
yksikköjen mahdollisuudet hankkia palveluita (yksityiset th-palveluntuottajat ovat yleensä sidottuja 
konsernin laboratoriopalveluihin, julkinen laboratoriopalveluiden tuottaja ei voine jatkossa toimia 
kilpailluilla markkinoilla). 
 
- Epäselvää on, mitä asiakkaan valinnanvapaus tai laboratorion organisaatiomuoto merkitsevät lopullisessa 
sote-lainsäädännössä laboratoriopalveluiden käyttämisen suhteen. Hanna Mäkäräinen ja Ilkka Kauppinen 
(STM esiselvitys 2017) suosittelevat, että maakuntien diagnostisille palveluyksiköille 
(yhteistyösopimusmalliset tai yhtiöitetyt) tulee turvata oikeus tuottaa palvelujaan ainakin maakunnan 
kilpailluilla markkinoilla toimiville tai suoran valinnanvapauden piiriin kuuluville maakuntien sote-yhtiöille ja 
että laboratoriopalveluita maakunnissa ei tulisi saattaa potilaiden suoran valinnanvapauden piiriin. 
(Esiselvityksessä viitataan myös maakuntalakiluonnoksen pykälään 119§, jonka mukaan 
poikkeussäännökset yhtiöittämisvelvollisuudesta koskevat myös liikelaitoksen tytäryhtiöitä. 
Selvityshenkilöiden mukaan maakunnan liikelaitos voisi tuottaa sote-tytäryhtiöille sairaanhoidollisia 
tukipalveluita vaikka nämä toimisivatkin kilpailluilla markkinoilla. (?) 
 
- Epäselvää on myös se, millä tavoin Turun ERVA-piirin laboratorioiden (tai muiden maakuntien 
laboratorioiden) kanssa jatkossa tehdään yhteistyötä (tiiviimmillään yhteinen laboratorio-organisaatio). 
 
- On todennäköistä, että laboratoriopalveluiden kysyntä ei laske soteen siirtymisen myötä vaan kasvaa 
johtuen mm. siitä, että eri laboratoriopalvelutuottajien tiedot eivät siirry jatkohoitopaikkaan (ainakaan 
tarpeeksi nopeasti) tai eivät ole vertailukelpoisia keskenään, mistä seuraa tutkimusten uudelleen 
teettämistä. Tämä puolestaan johtanee yhä suurempaan laboratoriomenojen säästöpaineeseen. 
 
- Laboratoriopalvelutuottajien palvelukirjo on vaihteleva. Suurin ero julkisen ja yksityisen tuotannon välillä 
on se, että suurten yksityisten laboratorioiden analytiikka on keskitettyä eikä palveluihin kuulu 
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näytteenottotoiminta. Tämän vuoksi yksityisten laboratorioiden kulut ovat olleet vähäisiä (mutta hinnat ja 
katteet suuria). 
  
Näytteenotto jäisi siis (hankittaessa yksityistä diagnostiikkaa) yksityisen tai julkisen sote-yhtiön 
henkilökunnan tehtäväksi ja sisältyisi mahdollisesti (toivottavasti) kapitaatioperusteiseen korvaukseen (?). 
 
- Nopeat laboratoriotestit (POC) yleistynevät ainakin yksityisissä sote-yhtiöissä / laboratoriopalveluissa, 
mm. johtuen edellä mainitun yksityisten laboratorioiden keskittyneen diagnostiikan hitaudesta (näytteiden 
kuljetus ja edulliset eräajot). Yksittäin tehtävät POC-testit ovat lähtökohtaisesti yksikköhinnoiltaan 
kalliimpia kuin vastaavien testien massa-analyysit. Maakunnallisen laboratoriotoiminnan tai sote-yhtiön on 
myös, pärjätäkseen kilpailussa potilaista, tarjottava nopeaa diagnostiikkaa.  
 
- Edellä mainitun perusteella lienee selvää, että maakunnan laboratoriodiagnostiikka on tuotettava 
aiempaa vähemmin resurssein.  
 
- Vähemmät resurssit lienee järkevintä kohdentaa ensisijaisesti vaativimpaan terveydenhuoltoon 
(keskussairaalan osastot ja päivystys), jonka tarvitsemaa ympärivuorokautista palvelua eivät yksityiset 
palveluntarjoajat tuota. 
  
On kuitenkin selvää, että menetettäessä skaalaetua tuottavia tutkimuksia yksityisille laboratorioille ja 
jouduttaessa kuitenkin käyttämään päivystysaikana yhtä suurta henkilökuntamäärää kuin nytkin 
keskussairaalan tutkimusten yksikköhinnat nousevat. Keskussairaalan ulkopuolelle myydään nykyisin noin 
puolet tutkimustuotannosta (tuottoina vähemmän, koska tutkimuskirjossa enemmän halvempia 
tutkimuksia). Yksikköhintojen (ja kokonaiskustannusten) nousua voidaan kuitenkin hillitä joko tasaamalla 
palvelutuotannon resursseja välttäen ajallista tai laadullista ”ylipalvelua” tai luopumalla vähiten osaamista 
vaativista tai kiireettömistä, ei skaalaetua tuottavista tehtävistä (tehtäviä tilaajien vastuulle, 
ostopalveluiden hankinta).  
 
- Laboratorio-sote –ehdotuksessamme huomioimme analyysien keskittämisasteen lisäämisen ohella 
kuitenkin myös lähipalveluiden saatavuuden. Myös lähipalveluiden tuotannon järjestäminen on 
toteutettava entistä edullisemmin. Tässäkin tapauksessa laboratorion on mietittävä resurssien optimaalista 
jakoa ja ketkä palveluita tuottavat. 
 
- Pienenevien laboratorion käytettävissä olevien resurssien riskeinä ovat laboratoriopalvelujen (mm. 
saatavuus) heikkeneminen, osaamispääoman ja resurssijoustojen kaventuminen sekä maakunnan 
laboratoriopalvelujen/sote-palvelujen kokonaiskustannusten nousu (mm. erilaisista 
transaktiokustannuksista johtuen). 
 
- Laboratoriopalveluita tuottavan yksikön organisaatiomuodon vaikutuksia on vaikea ennakoida.  
Sairaalan yksikkönä (tai maakunnan liikelaitoksen osana?) toimiva laboratorio palvelisi ehkä parhaiten 
maakunnan etua (ei osaoptimoinnin vaaraa).  
 
Maakunnan laboratorioliikelaitoksena toimiminen ei ilmeisesti toisi maakunnalle lisäarvoa verrattuna 
sairaalan yksikkönä toimimiseen (jos ei sallisi kilpailluilla markkinoilla toimimista). 
Yhtiöitettynä laboratorio voisi kilpailla markkinoilla, mutta pystyäkseen olemaan tasaväkinen 
kilpailijoidensa kanssa, jouduttaisiin luopumaan tehottomimmista palveluista (manuaaliset työt kuten 
näytteenotto, ympärivuorikautinen toiminta) ja investoimaan uusiin tiloihin ja laitteisiin.  
Laboratoriotoiminta voitaisiin periaatteessa jakaa sairaalan yksikkönä toimivaan ”raskaaseen” 
(päivystysvalmius) osaan ja kevyempään yhtiöön, jonka palvelutuotepaketti sisältäisi esim. maakunnan 
alueen POC-tyyppisen analytiikan näytteenottoineen ym. sellaisen (liikkuvan) lähipalvelun, jota yksityiset 
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palveluntuottajat eivät tällä hetkellä tarjoa. Ongelmallista tässä viimeisessä mallissa kuitenkin olisi 
tuotannontekijöiden käyttäminen tehokkaasti, investoinnit ja läpinäkyvän ja lainmukaisen toiminnan 
takaaminen. Pilkkominen tuottaa aina transaktiokustannuksia ja tehottomuutta. Samoja ongelmia syntyisi, 
jos sote-keskusten yhtenä toimintana olisi laboratoriodiagnostiikka. 
 
- Keskeistä on laboratoriotoiminnan järkevä ja joustava integrointi terveydenhuollon palveluntuottajien 
prosesseihin. Jos maakunnan laboratorio joudutaan jakamaan toisaalta keskussairaalaa (ja muuta 
vuodeosastotoimintaa sotekeskuksissa) palvelevaan ja toisaalta kilpailluilla markkinoilla toimivia 
soteyhtiöitä palvelevaan osaan, on huomioitava myös ongelmat näytteiden ja tietojen kulkemisessa 
(ilmeisesti organisoitava uudelleen) ja laite- ja henkilöinvestointien kasvu. Entisten terveyskeskusten 
vuodeosastojen ja avovastaanoton erottaminen luo uuden rajapinnan, jonka ylittäminen on 
laboratoriotoiminnalle haastavaa. Yksi laboratorioyhtiö (joka palvelisi sekä keskussairaalaa että 
sotekeskuksia) puolestaan olisi epätasapuolisessa kilpailuasemassa, koska merkittävä osa palveluista - ja 
ehdottomasti kallein – olisi keskussairaalan ympärivuorokautista päivystystä ja vuodeosastoja tukevaa, 
josta on vaikea tinkiä kilpailussa yksityisten, vain kiireetöntä analytiikkaa tarjoavien laboratorioiden kanssa. 
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3 MUUTOSJOHTAJIEN YHTEENVETO JA EHDOTUKSET JATKOTYÖKSI  
 
3.1 Yleistä  
 
Muutosjohtajien tehtävänä on ollut huolehtia rakenneuudistuksen esivalmisteluvaiheen tehtävien 
organisoinnista, selvitysten laatimisesta ja toimia yhdyshenkilöinä kansallisiin valmisteluelimiin.  
 
Tämä raportin selvitykset ja ehdotukset eivät ole lopullisia toteutettavia malleja vaan suosituksia ja 
vaihtoehtoja valitulle väliaikaiselle toimielimelle jatkotyöhön. Mahdollinen osallistuminen 
valinnanvapauden pilotteihin sekä tai toisaalta väliaikaishallinnon aloittamisen viivästyminen aiheuttavat 
merkittävän haasteen koko uudistuksen toteuttamisaikataululle.  
 
Työterveyshuolto ei ole erillisenä mukana muutosjohtajien arvioinnissa eikä myöskään valmisteluryhmien 
tehtäväksiannossa. Todetaan kuitenkin,että työterveyshuollon näkökulmaa edustamaan on perustettu 
valtakunnallinen työterveyshuollon sote-yhteistyöryhmä, jonka toimintaa koordinoi Työterveyslaitos. 
Maakunnalla on edustajansa tässä valmisteluryhmässä.Tavoitteena on työterveyshuollon toiminnallinen 
integraatio nykyisen perusterveydenhuollon , erikoissairaanhoidon, sosiaalipalveluiden ja kuntoutuksen 
palvelukokonaisuudessa. Maakunnassa on ratkaistava,miten työterveyshuoltopalvelut on järjestetty osana  
sosiaali-ja terveyspalveluja, kun palvelut siirtyvät osaksi maakuntaa.  
 
Väliaikaisen toimielimen lopulliset ehdotukset käsitellään uuden maakunnan valtuustossa keväällä 2018, 
jolloin rakenteet ja toimintamallit saavat virallisen hyväksynnän.  
 

3.2 Sosiaali- ja terveydenhuollon rakennemuutoksen kansalliset kehykset  
 

Sosiaali- ja terveydenhuollon alkuperäiset tavoitteet liittyivät palvelujen saatavuuden ja integraation 
parantamiseen, eriarvoisuuden vähentämiseen, vanhusväestön määrän lisääntymiseen varautuminen ja 
kustannuskehityksen hillintään. Pääministeri Sipilän hallituksen linjanvedot uudistuksen linjauksissa eivät 
ole olleet täysin johdonmukaisia näiden tavoitteiden kanssa, mistä syystä uuden rakenteen hahmottaminen 
työryhmien työssä on ollut vaikeaa. Merkittävin avoin kohta on ollut valinnanvapauden ja kilpailun mukaan 
ottaminen uuteen rakenteeseen, johon on pitänyt varautua ilman että hallituksen esitystä uudeksi 
valinnanvapauslaiksi on ollut saatavilla. Joulukuussa 2016 julkistettu luonnos laiksi sekä keväällä 2017 
julkistetut linjaukset ovat kuitenkin antaneet kehykset, jonka puitteissa uutta rakennetta on voinut 
hahmottaa.  
 
Sote-uudistuksen merkittävin rakenteellinen muutos on järjestämisvastuun ja tuotannon eriyttäminen 
kaikilla tasoilla. Uudessa järjestelmässä maakunnalla, sen ylimmällä päätöselimellä valtuustolla, muilla 
hallintoelimillä ja niiden alla vaikuttavalla maakuntavirastolla on vain järjestämisvastuuseen liittyviä 
tehtäviä. Varsinaisen tuotannon maakunnan hallitsemissa toiminnoissa hoitavat maakunnan liikelaitokset ja 
osakeyhtiöt. Vapaan valinnan piirissä ja asiakasseteleillä hoidettavat palvelut tuotetaan osakeyhtiöiden tai 
niihin verrattavissa olevien yhteisöjen toimesta. Maakunta ei siten voi tuottaa vapaan valinnan piirissä 
olevia palveluja muuta kuin yhtiömuodossa. 
 
Järjestämisvastuussa olevan maakuntaviraston ja sitä ohjaavien maakunnan poliittisten elimien ja 
ministeriöden tärkeimmät tehtävät liittyvät seuraaviin kokonaisuuksiin:  
 

- sosiaali ja terveyspoliittiset linjaukset  

- maakunnan palvelustrategian laatiminen  

- budjettivarojen allokointi väestön tarpeiden mukaisesti  
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- konserniohjauksen järjestelyt  

- palvelujen käytön ja kustannusten seuranta  

- vaikuttavuuden arviointi  

- kehittämistarpeiden arviointi  
 
Maakunnan liikelaitoksen tehtävät liittyvät seuraaviin kokonaisuuksiin:  
 

- maakunnan ei-kilpaillun tuotannon hoitamiseen palvelustrategian ja myönnettyjen varojen 
puitteissa  

- vapaan valinnan palvelujen ja asiakasseteleleillä annettavien palvelujen yhtiöittäminen ja 
yhtiöiden valvonta maakunnan puitteissa  

- yksityisten yhtiöiden vapaan valinnan palvelujen valvonta ja hallinnointi ?  
 
Maakunnan osakeyhtiöt  
 

- palvelujen tuottaminen maakunnan palvelustrategian mukaisesti  

- yhtiöt toimivat täysin osakeyhtiölain mukaisina yksikköinä, joilla on oma hallinto. Maakunta 
vastaa omistajaohjauksesta  

 

 
 
Kaavio  Maakuntakonsernin organisointimalli  
 
Tällaisessa työnjakomallissa työryhmien tuotoksien analyysi ei voi päätyä yksioikoiseen 
tuotantomalliehdotukseen vaan yhtiöitettävien toimintojen edellytyksiä täytyy tarkastella uudella tavalla, 
jossa toiminnan taloudellisella kannattavuudella on suuri merkitys. Eniten tämä kohdistuu työryhmä 5 
(avohoito ja vastaanotto) raporttiin, koska nykyisten terveyskeskusten toiminta joudutaan jakamaan kahtia 
ja vastaanottotoiminta yhtiöittämään erilleen maakunnan muusta toiminnasta. Tämä tarkoittaa samalla 
että lääkäreiden rekrytointi ja lääkäreiden palvelujen saanti vuodeosastoille vaikeutuu. Samalla kiireellinen 
vastaanottotoiminta siirtyy sairaalan yhteispäivystyksen yhteyteen jolloin etäisyydet sairaalaan asettavat 
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tarpeita järjestää nämä palvelut maakunnan muiden palvelupisteiden yhteyteen ja hyödyntää 
telelääketieteen menetelmiä nykyistä paremmin.  

 
Palvelujen integrointi ja ohjaus maakunnan puitteissa on parhaiten järjestettävissä lasten ja perheiden 
palveluissa (työryhmä 1) ja ikäihmisten palveluissa (työryhmä 3), mutta onnistuminen vaatii aivan uusia 
ohjausmekanismeja.  
 
Maakunnan väestö ja palveluja käyttävät mieltävät usein uhkaksi fyysisen palvelupisteen siirtämisen 
kauemmaksi omasta asuinpaikastaan ja myös aluetaloudellisen heikennyksen jos työpaikat siirtyvät tai 
poistuvat kokonaan. Pohjanmaan maakunnan palvelurakenteen osalta voidaan sanoa että nykyisen 
palvelurakenteen varaan on hyvä rakentaa uusia ja täydentäviä palveluja. Maakunnilla on velvollisuus 
vuokrata kunnilta nykyiset sosiaali- ja terveystoimen käytössä olevat toimitilat kolmeksi vuodeksi 2019 – 
2021. Terveyskeskusten toiminnan loppuessa nykymuodossa niistä voidaan tehdä integroitujen palvelujen 
terveys- ja hyvinvointikeskuksia ja alueellisia keskuksia kotiin annettavien palvelujen henkilöstölle.  
 

Valinnanvapauslain ja perustason yhtiöittämisen seuraukset rakenteelle  
 
Pääministeri Sipilän hallitus antoi esityksensä valinnanvapauslaiksi eduskunnalle 9.5.2017. Esityksen 
mukaan terveyskeskusten avohoito, sosiaalipalvelujen neuvonta ja ohjaus, aikuisten hammashuolto sekä 
lyhytaikaisten sosiaalipalvelujen tuottaminen tulevat vapaan valinnan ja kilpailun piiriin. Näin ollen 
maakunnan tulee yhtiöittää nämä palvelut jos maakunta haluaa olla tuottajana yksityisten toimijoiden 
rinnalla. Yhtiöittämisellä on suuri vaikutus henkilöstön siirtymiseen uusiin tuotantoyksiköihin. 
Lakiesitykseen on myös kirjattu mahdollisuus osallistua valinnanvapauden pilotointiin nopeutetulla 
aikataululla. Hallitus on varannut pilotointiin yhteensä 100 milj. euron määrärahan.  
 

 
 
Kaavio Hallituksen esitys valinnanvapauden laajuudesta ja tehtäväjaosta 
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Tukipalveluiden eriyttäminen yhtiöihin  
 
Hallituksen rakenneuudistusmallissa esitetään, että tukipalvelut tulee keskittää ja yhtiöittää valtiovallan 
ohjauksessa. Tällaisiksi tukipalveluyhtiöiksi on määritelty TAHE-palvelut eli talous- ja henkilöstöhallintoon 
liittyvät tehtävät, ICT-palvelut, kiinteistöjen hallinta sekä erillisenä hankintatoimi, joka hallituksen linjauksen 
mukaan siirretään Hansel Oy:n hoidettavaksi. Yhtiöt siirretään perustamisen jälkeen maakuntien hallintaan 
mutta pitkän tähtäimen suunnitelmien mukaan yhtiöitä on vähemmän kuin maakuntien lukumäärä. 
Kiinteistöjen hallinta annetaan vain yhden yhtiön hoitoon. Tukipalveluiden piirissä oleva henkilöstö ei siirry 
maakuntaan vaan tukipalveluyhtiöihin.  
 
Valinnanvapaus ja perustason yhtiöittäminen tarkoittaa samalla sitä, että lääkinnälliset tukipalvelut 
(esimerkiksi kuvantaminen ja laboratoriotoiminta) tulee jakaa maakunnan liikelaitoksen toiminnaksi 
valinnan vapauden ulkopuolisen toiminnan osalta ja yhtiöhin kilpailuilla markkinoilla olevien toimintojen 
osalta. Volyymimuutokset ja henkilöstövaikutukset tulee näissä arvioida erikseen.  

 
Maakuntien rahoitus ja taloudelliset kehykset  
 
Pohjanmaan muutosjohtajien esivalmisteluvaiheen työhön on sisältynyt keskeisesti nykyisen 
palvelurakenteen kustannustason analyysi ja rakenteen kautta saavutettavat säästömahdollisuudet koska 
maakunnan tarvevakioidut kustannukset ovat ylittäneet maan keskitason. Hallituksen linjattua 
rahoitusmalliksi vaihtoehdon, jossa valtio huolehtii rahoituksesta eikä maakunnille anneta verotusoikeutta, 
tarkasteltiin alueittain rakenteen kustannuksia laskennallisiin keskiarvoihin jotta nähtiin missä ovat 
suurimmat erot muihin maakuntiin verrattuna. Vuoden 2014 ja 2015 tilinpäätöstietojen perusteella 
sopeutustarve ylitti 50 miljoonaa euroa mutta hallituksen julkaistua rahoituskriteerit supistui ero noin 30 
miljoonaan euroon. Kuntien tekemät omat sopeutustoimet ja sairaanhoitopiirin toimeenpaneva 
säästöohjelma laski kustannuksia voimakkaasti vuodesta 2015 eteenpäin. Hallitus tarkensi lisäksi 
rahoituskriteerejä siten että Pohjanmaan rahoitusosuus nousi alkuperäisestä laskelmasta kun lisäyksiin 
tulivat kaksikielisyys, monikielisyys ja saaristo-olosuhteet. Näiden kriteerien kokonaisvaikutus ylitti 30 
miljoonaa euroa. Valtiovarainministeriön julkaiseman viimeisen koelaskelman 2.3.2017 perusteella, joka 
pohjautuu kuntien ja kuntayhtymien ilmoittamiin vuoden 2017 budjettilukuihin, olisivat sosiaali- ja 
terveystoimen kustannukset likimain tasapainossa tulevaan rahoitukseen nähden ja maakuntien muiden 
kuin sote-tehtävien rahoitus noin 4 miljoonaa euroa ylijäämäinen.  
 
Tulevan maakunnan vuoden 2019 rahoituskehys ja samalla kustannuskehys ratkaistaan väliaikaisen 
hallintoelimen ja valtionvarainministeriön välisissä neuvotteluissa. Valtiovarainministeriö työstää vuoden 
2017 aikana rahoituksen simulointimallia, jota käytetään neuvotteluissa apuna. Koelaskelmat antavat vain 
viitteitä rahoituksen riittävyydestä ja niihin sisältyy vielä epävarmuustekijöitä.  
 
Rakennemalleissa tulee varautua rahoituksen kiristymiseen jotta hallituksen tavoittelema 3 mrd euron 
kustannusten alenema maan tasolla saadaan toteutettua vuoteen 2030 mennessä. 
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Kaavio Valtion rahoituksen määräytyminen maakunnille 
 

ICT-ratkaisut ja digitalisaatio  
 
Informaatio- ja kommunikaatioteknologian (ICT) uudet ratkaisut ja niiden luomat mahdollisuudet tulevat 
olemaan keskeisiä uudistuksen tavoitteiden toteutumisen kannalta monituottajamallissa. ICT:n 
hyödyntämisen mahdollisuudet liittyvät kolmeen kokonaisuuteen:  
- asiakkaan käyttämät sähköiset palvelut  

- tuotantoyksiköiden prosessien tehostaminen ICT:n avulla  

- valtion ja maakunnan ohjausmekanismien luominen  
 
Maakuntien tiedonhallintaa ja yhteisiä tietojärjestelmiä ja digitalisaatiota valmisteleva kansallisen ryhmän 
esitys: 
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Kaavio   Tiedonhallinnan kohteet ja kansallisesti hallittava tieto 
 
Uusien järjestelmien rakentaminen valtakunnan tasolla on kesken ja tulevat arvion mukaan jatkumaan 
pitkälle 2020-luvulle. Pohjanmaan maakunta, sen liikelaitos ja yhtiömuotoiset tuottajat voivat nopeasti 
ottaa käyttöön sähköisen asioinnin kaupallisia malleja jo nyt mutta keskeisten asiakasrekisterien, 
potilaskertomus- ja potilashallintojärjestemien osalta maakunta joutuu tukeutumaan vanhoihin 
järjestelmiin alkuvaiheessa. Tällöin joudutaan karsimaan osa järjestelmistä koska ei ole järkevää maksaa 
lisenssimaksuja ja ylläpitää monta järjestelmää samaa tehtävää varten samassa organisaatiossa. 
Pohjanmaan maakunta on lähettänyt STM:lle rahoitushakemuksen tietojärjestelmien integroimisen 
toteuttamiseksi.  
 
Hallituksen valinnanvapausmallin tultua julki on helpompi määritellä mitä järjestelmiä ylläpidetään uuden 
maakunnan toimesta. 
 
 
 

3.3 Työryhmien ehdotusten loppupäätelmät ja jatkokäsittely  
 
3.3.1 Työryhmien lopulliset ehdotukset  
3.3.2  
Sosiaali- ja terveystoimen nykytilan analysointia ja jatkokehittämistä varten muodostetut työryhmät 
joutuivat tekemään työtä osittaisessa epävarmuudessa koska hallituksen rakennelinjaukset eivät vielä 
kaikilta osin olleet saatavilla. Tämä näkyy eteenkin valinnanvapautta ja yhtiöittämistä koskevissa osissa tai 
valinnanvapauden huomioimisen puutteissa. Työryhmien on aiheellista jatkaa työtään hallituksen 
rakennemallien tultua hyväksytyksi.  
 
Työryhmien raporteissa saattaa olla puutteita tai virheellisyyksiä johtuen tietojen keräämistavasta. 
Väliaikaisen toimielimen jatkotyössä suunnitelmia korjataan ja tarkennetaan.  
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Muutosjohtajat esittävät, että työryhmien toimeksiantoa jatketaan siten että ryhmät 
toimivat väliaikaisen toimielimen nimittämien vastuuhenkilöiden tukena uutta rakennetta ja 
toimintatapaa muodostettaessa.  

 
3.3.2 Yhteisiä tekijöitä työryhmien esityksissä  
 
Palvelurakennetta koskevissa esityksissä työryhmät korostivat seuraavia toimivuutta parantavia ehdotuksia:  

- nopean kontaktin saamista korostettiin kaikissa palveluissa  

- puhelimen ja digitaalisten viestimien kautta annettava palveluohjaus ja –neuvonta  

- integroidun palvelumallin luominen yli sektorirajojen  

- asiakas-/potilassuhteen yhdyshenkilö paljon palveluja käyttäville  

- palvelujen ja hoidon porrastus siten, että palvelut sijaitsevat mahdollisimman lähellä 
käyttäjää  

- kotiin annettavien palvelujen lisääminen  

- ”arjessa pärjäämisen” tukirakenteet  
 
Hallituksen lakiesitysten valinnanvapausmallin linjauksista johtuen osa ryhmien esityksistä joudutaan 
pohtimaan uudelleen. Nopea kontakti, palveluohjaus ja integrointimalli määritetään maakunnan 
palvelustrategiassa ja tuottajille määritellyissä kriteereissä. Maakunnan liikelaitoksen tehtäväksi jää 
huolehtia paljon palveluja tarvitsevien asiakkaiden tarpeista ja integraatiosta näiltä osin.  
 
3.3.3 Kärkihankkeet ja erityisryhmät  
 
Pohjanmaan maakunta on mukana kahdessa valtakunnallisessa kärkihankeessa:  

- lasten ja perheiden palvelut (LAPE-hanke)  

- vanhusten palvelut  
 
Hankkeita viedään eteenpäin nimettyjen muutosagenttien vetäminä mutta rakenteen muodostamisessa 
käytetään apuna maakunnan muuta valmisteluorganisaatiota. Kärkihankkeilla on oma aikataulu, joka on 
osittain nopeampi kuin sote-rakenteen muu muutosaikataulu.  
 

Muutosjohtajat esittävät, että kärkihankkeet viedään eteenpäin suunnitellusti osana 
Pohjanmaan soten rakennemuutosta. 

 
 
3.3.4 Hyvinvointi ja terveyden edistäminen  
 
Sote-uudistuksen jälkeen kunnat eivät vastaa sosiaali-ja terveyspalveluista vaan ne jäävät maakuntien 
vastuulle. Sen sijaan kunnat vastaavat kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä myös 
jatkossa.Maakuntien tehtävä on tukea kuntia ja tarjota asiantuntemusta työn tueksi ja vastata siitä,että 
edistävät ja ehkäisevät palvelut toteutuvat.  
 
Pohjanmaan maakunnassa on tärkeä muodostaa selkeät hallintoalojen rajat ylittävät rakenteet ja sopia 
sosiaali-ja terveyspalvelujen ja kuntien palvelujen yhteensovittamisesta. Valtakunnallisesti on sovittu,että  
syksyn 2017 aikana käydään tämä Hyte-kokonaisuus läpi maakunnittain järjestettävissä aluekierroksissa  
(Pohjanmaa 20.9.2017).  
 

Muutosjohtajat esittävät, että jo ennen maakunna aluetilaisuutta asiaa valmistellaan 
maakunnan ja kuntien välisessä tapaamisessa.  
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Seuraavien työryhmien esityksiä tulee jatkotyöskentelyssä syventää ja luoda konkreettiset toimintamallit:  

- mielenterveyspalveluja tarvitsevat potilaat  

- päihdepalveluja tarvitsevat potilaat  

- vammaispalveluja tarvitsevat potilaat  

- suun terveydenhuollon järjestelyt maakunnassa  

- pohdinta työterveyshuollon järjestelyistä maakunnassa tulee aloittaa pikaisesti  

 
Varsinkin palveluketjumallien luominen monituottajaympäristössä ja vastuutahojen nimeäminen eri 
tarpeissa on tärkeä.  
 
3.3.5 Fyysinen palvelurakenneverkko ja kiinteistöt  
 
Hallituksen esityksen perusteella maakunta on velvollinen vuokraamaan kuntien ja yhteistoiminta-alueiden 
sosiaali- ja terveystoimen kiinteistöt kolmeksi (3) vuodeksi 2019-2021.  
 

Muutosjohtajat esittävät, että maakunnan liikelaitoksella olisi toimintaa siirtymävaiheessa 
kaikissa nykyisissä toimipisteissä mutta palveluvalikoimaa muutetaan tarpeen mukaan.  

 
Nykyiset terveyskeskukset soveltuvat hyvin perhe- ja hyvinvointikeskus-malliseen (PH-keskus) toimintaan, 
johon maakunnan liikelaitoksen ei-vapaaseen valintaan liittyvät palvelut kootaan. Keskukset voivat myös 
toimia liikkuvien palvelujen henkilöstön tukikohtana kullakin alueella. Rakennettavan sote-talon osalta 
tulee erityisesti valinnanvapauden vaikutus tilatarpeseen päivittää.  
 
Perhe- ja hyvinvointikeskusten luonne poikkeaa kuitenkin nykyisistä terveyskeskuksista siten, että 
lääkäreiden ja hoitajien avovastaanottotoiminta sekä sosiaalihuollon palveluohjaus on yhtiöitetty sote-
keskuksiiin eivätkä toimi samoissa tiloissa. Samoin PH- keskuksissa sijaitsevien vuodeosastojen 
toimintamuoto muuttuu enemmän arviointi- ja kuntoutuspainotteiseksi. Vuodeosastotoiminnan 
ylläpitämiseksi perhe- ja hyvinvointikeskuksissa tulee liikkuvia ja digitaalisia lääkäripalveluja kehittää. PH-
keskusten vuodeosastot ovat kuitenkin pääosin hoitohenkilökunnan vetovastuulla.  
 
Palvelurakenteen toimivuuden ja kustannusten hillinnän vuoksi tulee rakenteen porrastusta tarkastella 
kriittisesti. Paljon palveluja ja/tai raskasta hoitoa tarvitsevat henkilöt eivät voi asua hajallaan ja pitkien 
etäisyyksien takana vaan asumis- ja hoitoyksikköjä tulee sijoittaa kyläkeskuksiin Ruotsin ja Hollannin mallien 
mukaisesti. Tällaisen rakenteen aikaansaaminen vaatii monien vuosien panostuksen. Maakunta voi omalta 
osaltaan nopeuttaa kehitystä määrittelemällä palvelustrategiassaan nämä toimet yhtiöiden hoidettaviksi ja 
huolehtimalla riittävistä kannustimista. 
 
 
3.3.6 Uusien työtapojen käyttöönotto ja digitalisaation hyödyntäminen  
 
Työryhmät korostavat esityksissään moniammatillisten työryhmien merkitystä asiakkuuksien hoidossa ja 
nykyisten sektorirajojen rikkomista parhaiden tuloksien saavuttamiseksi. Yhteistyömuotojen 
helpottamiseksi tarvitaan uusia työmuotoja ja digitalisia apuvälineitä laitteiden ja ohjelmistojen muodossa. 
Näin ollen palveluiden parantaminen vaatii jatkuvaa kehitystyötä ja uusia kokeiluja.  
 
3.3.7 Alueellinen jako työryhmien esityksissä  
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Työryhmät ovat käsitelleet alueellista jakoa nykyisten yhteistyöalueiden pohjalta. Pohjoiseen alueeseen on 
sisällytetty Pietarsaaren yhteistyöalue (Pietarsaari, Pedersöre, Luoto, Uusikaarlepyy sekä rakenne- ja 
volyymitietojen osalta Kruunupyy). Keskialueeseen on sisällytetty Vaasa-Laihia ja Mustasaari-Vöyri. 
Eteläiseen alueeseen on sisällytetty K5 yhteistyöalue (Maalahti, Korsnäs, Näriö, Kaskinen ja 
Kristiinankaupunki).  
 
Jatkotyössä on syytä luopua tästä jaottelusta ja siirtyä toiminallisiin kokonaisuuksiin väestön tarpeen ja 
maantieteellisten tekijöiden pohjalta. Alueellinen jaottelu on liikaa nykyrakenteita tukevia. Pohjoiseessa 
voidaan esimerkiksi huomioida läheisyys Keski-Pohjanmaan maakuntaan ja mahdolliseen 
asiakaskäyttäytymiseen. Keskisellä alueella on syytä tarkastella kahden kuntaparin ohella myös K5-alueen 
lähikuntia Maalahtea ja Korsnäsiä rakenteita muodostettaessa. Eteläisen alueen kohdalla tulee panna 
erityinen huomio ennustettuihin väestörakenteen muutoksiin, vanhusväestön määrään ja pitkiin 
etäisyyksiin.  
 
3.3.8 Maakuntien välinen yhteistyö  
 
Vuoropuhelu ja yhteistyö lähimaakuntien kanssa (Etelä-Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa) jo 
valmisteluvaiheessa on tärkeää. Jo esivalmisteluvaiheen aikana sote-muutosjohtajat ovat yhdessä  
lähimaakuntien kaikkien muutosjohtajien kanssa pitäneet tiivistä neuvonpitoa keskenään. Keskuteluissa on 
kartoitettu erityisesti niitä avaintehtäviä maakuntien välisessä työjaossa,jotka saattavat tulla muuttumaan  
maakuntien välillä muuttuvan lainsäädännön myötä. On tärkeää jatkaa tätä neuvonpitoa myös koko 
väliaikaisvalmistelun aikana.  
 
3.3.9 Kielen merkitys palvelurakenteessa  
 
Kielellisiä seikkoja palvelurakenteessa on käsitelty niukasti työryhmien esityksissä. Palvelujen saatavuus 
kansalliskielillä maakunnan eri osissa tulee varmistaa jo rakennemalleissa. Lisäksi palvelukyky monikielisenä 
on tarve varmistaa johtuen Pohjanmaan suuresta maahanmuuttajien lukumäärästä.  
 
  

3.4 Ehdotus johtamisjärjestelmien rakentamiseksi  
 
Väliaikaisen valmisteluelimen yhtenä tehtävänä on valmistella esitys maakuntakonsernin 
organisaatiorakenteeksi. Hallituksen esityksen rakennemallin pohjalta muutosjohtajat esittävät, että 
valmistelutyö jaetaan seuraaviin kokonaisuuksiin sote-rakenteen osalta:  
 
Maakuntavirasto  

- maakuntaviraston luottamuselin- ja virkamiesorganisaatio sekä niihin liittyvät 
hallintosäännöt, ohjeet ja määräyskokoelmat  

- maakuntaviraston ja maakuntakonsernin suunnittelu-, ohjaus- ja valvontamekanismien 
rakentaminen  

- talous- ja henkilöstöhallinnon rakenteiden luominen sidosyhtiöiden kautta  

- liikelaitoksen konserniohjauksen malli  

- palvelustrategia ja palvelulupaus  
 
Maakunnan liikelaitos  

- palvelu- ja tuotantorakenteen luominen  

- tuotantorakenteen suunnittelu- ja ohjausmallien luominen  

- palvelujen intergointimallien luominen  
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Maakuntakonsernin yhtiöt  

- osakeyhtiöiden perustaminen, pääomittaminen ja liiketoimintasuunnitelmien laatiminen  

- hallitusten ja toimitusjohtajien valinta yhtiöihin  

- konserniohjeet yhtöihin  
 

3.5 Ehdotus tietojohtamisen ja ICT- järjestelmien kehittämiseksi  
 
Tietojohtamisen ja kustannushallinnan näkökulmasta on tietojärjestelmien yhtenäistäminen avainasemassa 
uuden organisaation toimintatapojen luomisessa. Pohjanmaan tietojärjestelmäkokonaisuus on 
kansallisessa vertailussa varsin epähomogeeninen johtuen kuntien kokoeroista, yhteistoiminnan 
laajuudesta ja kielellisistä syistä.  
 
Alla oleva kaavio vuoden 2014 kuntaliitosselvityksen ICT-työryhmän selvityksestä kertoo 
yhteenvetotilanteesta 10 kunnan osalta. Kehitys selvityksen jälkeen ei ole yhtenäistänyt rakennetta vaan 
ohjelmien uudemmat kehitysversiot ovat pirstoneet kokonaisuutta edelleen.  
 
Selvitysryhmä totesi vuonna 2014 että järjestelmien integroinnissa tässä laajuudessa olisi saavutettavissa 
noin 20 %:n vuotoinen säästö käyttökustannuksissa jolla muutoskustannukset olisi katettu 5 vuodessa. 
Epäyhtenäisten järjestelmien käyttäminen halvaannuttaisi toiminnan eikä haittavaikutusten kustannuksia 
ole mahdollista arvioida. 
 

 
 
Kaavio   Kuntajakoselvitys 2014 ICT-kartoitus 
 



 

134 
 

Valtio perustaa erikseen kaksi yhtiötä ICT-toimialalle:  
- Sote-ICT yhtiön tehtävänä on tuottaa keskitettyjä palveluja maakunnille ja maakunnilla on 
velvollisuus käyttää näitä palveluja erikseen määritellyssä laajuudessa  

- Sote-Digi yhtiön tehtävänä on toimia ICT-kehitysyhtiönä tulevaisuuden järjestelmiä varten. 
Sairaanhoitopiirien kustantamana viedään osaa tästä eteenpäin Apotti ja UNA hankeissa. 
Vaasan sairaanhoitopiiri antaa sitoumuksen UNA-hankkeen kustannusten salta vuosille 2018-
2020 yhteensä noin 1,3 miljoonaa euroa.  
 
 

 

 
 
Kaavio   ICT-palvelukeskuksen palvelut 
 
Muutosjohtajat ehdottavat, että väliaikainen toimielin tekee seuraavat toimet:  

- neuvottelee pikaisesti kaikkien ICT-toimittajien kanssa ehdoista, joilla lisenssit voidaan 
siirtää uudelle maakunnalle ja tarvittaessa laajentaa koko maakuntaa kattavaksi  

- valitsee käytettävän järjestelmän kuhunkin toimintaan ja lopettaa muiden käytön  

- ellei lisenssien määrää voi laajentaa tai siirtää kilpailuttaa järjestelmät uudelleen  

- päättää ja kilpailuttaa konserniyhtiöiden tarvitsemat tietojärjestelmäkokonaisuudet  
 
 
 

3.6 Ehdotus valinnan vapauden piirissä olevien palvelujen yhtiöittämisestä  
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Hallituksen esityksen 9.5.2017 maakunta joutuu tekemään päätöksen valinnanvapauden toteutusmallista ja 
aikataulusta 4 vaihtoehdon pohjalta. Vaihtoehdon valinta ratkaisee samalla milloin valinnanvapauspalvelut 
maakunnassa avataan täydessä laajuudessa.  
 

 
 
Kaavio Suoran valinnan palvelujen toimeepanon vaihtoehdot  
 
Muutosjohtajat ehdottavat seuraavaa:  

- maakuntaan perustetaan yksi maakunnan omistama perustason sote-keskusosakeyhtiö, 
jolla on toimipisteitä maakunnan eri osissa  

- yhtiön perustaminen on jo annettu Vaasan sairaanhoitopiirin tehtäväksi ajatetuksella että 
yhtiö siirtyy maakunnan omistukseen 1.1.2019. Yhtiön toiminnan suunnittelu ja 
käynnistäminen tulee koordinoida väliaikaisen valmisteluelimen kanssa  

- yhtiön liiketoimintasuunnitelma ja markkinointiaineisto laaditaan omistajan Vaasan 
sairaanhoitopiirin toimesta ennen toiminnan aloittamista  

- maakunnan tulee hakeutua pilottimaakunnaksi mikäli se aikataulullisesti on mahdollista ja 
kriteerit ovat sellaisia, että se hyödyttää lopullisen rakenteen aikaansaamista. 
Ennakkotietojen mukaan haku pilottiprojektiin tulee auki jo syksyllä 2017 mikä tarkoittaa sitä 
että haku tehdään kuntien toimesta. Vaasan kaupunki on lupautunut projektihakemuksen 
isäntäkunnaksi jos syntyy päätös hakemisesta. Hyväksyntä edellyttää myös että pilotoinnin 
sisältämät palvelut kattavat vähintään 80 % maakunnan asukkaista  

- ellei pilottiprojektiin osallistuta tulee valmistelu edetä vaihtoehto 2 mukaan eli suoraan 
laajan palvelun sote-keskukseen mikä parhaiten takaa integroidut palvelut ja antaa 
mahdollisuuden maakunnan omistaman yhtiön pärjätä kilpailuilla markkinoilla.  

 
 
 

3.7 Ehdotus tukipalveluiden yhtiöittämisestä  
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Tukipalveluiksi luetaan tässä selvityksessä:  

- hallinnolliset, joita ovat talous- ja henkilöstöhallinto  

- toiminnalliset, joita ovat tekniset palvelut, siivous ja ruokahuolto sekä hankinta ja logistiikka  

- lääkinnälliset tukipalvelut, joita ovat kuvantaminen ja laboratoriotoiminta  
 

Talous- ja henkilöstöhallinto (TAHE)  
 
Hallituksen linjauksen mukaan tahe-palvelut irroitetaan maakuntaviraston toiminnasta ja toiminta 
yhtiöitetään. Yhtiömuoto on sellainen että tahe-palveluyhtiö voi myydä ns ” in-house”-periaatteella ilman 
kilpailutusta palveluita sekä maakunnalle että kunnille. Maakunnat ovat valituilta osin velvollisia 
käyttämään tahe-yhtiön palveluita.  
 

 
 
Kaavio TAHE-palvelutarjoama 
 
 
Muutosjohtajat ehdottavat että:  

- Pohjanmaan maakunnan tahe-yhtiönä toimii Vaasan kaupungin ja Vaasan 
sairaanhoitopiirin yhteisesti perustama tämän toimialan yhtiö, johon molemman 
organisaation tahe-henkilöstö siirtyy 1.1.2018  
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- Pohjanmaan kunnat tulisivat osakkaiksi yhtiön jotta voivat osallistua in-house palveluiden 
ostoihin. Kunnat ratkaisevat omalta osaltaan jos ja milloin haluavat tulla mukaan soten 
ulkopuolisten tahe-palveluiden osalta  

- Väliaikainen toimielin tekee selvityksen ja ehdotuksen siitä mitkä tahe-palveluiden 
strategisen ohjauksen osioista pidetään maakunnan sisällä ja mitkä hankitaan tahe-yhtiöltä  

 
Toiminnallisten tukipalveluiden yhtiö  
 
Vaasan kaupunki ja Vaasan sairaanhoitopiiri ovat tehneet päätöksen yhteisen toiminnallisten 
tukipalveluiden yhtiön perustamisesta.  
 
Hallituksen linjauksen mukaan sairaanhoitopiirien ja erityishuoltopiirien kiinteistö omaisuus siirretään 
valtion perustamaan Maakuntien tilakeskus Oy:n omistukseen. Maakunta on velvollinen vuokraamaan 
kuntien omistamat sote-kiinteistöt 3 vuodeksi 2019-2021. Vuokrasopimusten hallinnointi siirretään myös 
Maakuntien tilakeskus Oy:lle. Näin ollen kiinteistöjen hoitoon liittyvien palvelujen ja henkilöstön asemasta 
joudutaan tekemään ratkaisuja myöhemmin.  
 
Muutosjohtajat ehdottavat että:  

- Perustetun yhtiön osalta noudatetaan samoja periaatteita kuin tahe-palveluyhtiötä 
koskevassa osiossa  

- Väliaikainen toimielin tekee ehdotuksen siitä mitkä toiminnot tai niiden osat siirretään 
yhtiöön  

- Kiinteistöjen ylläpidon henkilökunnan osalta tehdään ratkaisu kun Maakuntien tilakeskus 
Oy on määritellyt keskitetyn hoidon periaatteet  

 
Lääkinnälliset tukipalvelut  
 
Maakunnan liikelaitos ei voi tuottaa lääkinnällisiä tukipalveluja omistamilleen yhtiöille in-house 
periaatteella kilpailulainsäädännön tulkinnan perusteella. Yhtiömuotoinen toiminta ratkaisee itsenäisesti 
mistä palvelut hankintaan vai tuotetaanko ne itse. Maakunnan liikelaitokselle jäävien akuutti- ja 
vuodeosastotoimintojen volyymi saattaa jäädä niin pieneksi että tukipalvelujen ylläpito käy 
kannattamattomaksi.  
 
Muutosjohtajat esittävät että:  

- Väliaikainen toimielin asettaa pikaisesti työryhmän joka selvittää miten maakunnan 
liikelaitoksen lääkinnälliset tukipalvelut voidaan järjestää tulevaisuudessa  

 
 

3.8 Ehdotus henkilöstösiirroista  
 
Hallituksen esityksen linjaus henkilöstön asemasta uudistuksessa lähtee siitä, että henkilöstö siirtyy 
liikkeenluovutuksena eli vanhoina työntekijöinä maakuntaan tai maakunnan konserniyhtiöihin. Sosiaali- ja 
terveydenhuollon henkilöstö ei siirry suoraan maakunnan alaisuuteen siten että organisaatiot 
nykymuodossaan siirtyisivät vaan henkilöstö siirtyy uuteen muodostettavaan organisaatiorakenteeseen. 
Valinnanvapaus- ja kilpailulakien johdosta osa sosiaalitoimen ja suurin osa terveydenhuollon avohuollon 
henkilöstöstä siirtyy osakeyhtiöihin kuten myös tukipalvelujen henkilöstö. Rakenteiden muodostamisen 
selkeyden ja henkilöstön aseman turvaamisen kannalta sekä hallinnollisen menettelyn helpottamiseksi (yt-
neuvottelut) lienee tarkoituksen mukaisinta että yhtiöissä tarvittava henkilöstö siirretään suoraan ilman 
välisiirtoa maakuntaan.  
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Muutosjohtajat ehdottavat että:  

- Väliaikainen toimielin tekee suunnitelman henkilöstösiirroista edellä kuvattuja periaatteita 
noudattaen  

 

3.9 Lopuksi  
 
Tämä raportti on tarkoitettu nykytilan kuvaukseksi ja kehittämiskohteiden määrittelyyn alueen poliittisille 
päättäjille ja valistelutyötä jatkavalle tilapäiselle toimielimelle uuden maakunnan puitteissa,  
Demokraattisesti valittu maakuntavaltuusto tekee lopulliset päätökset rakenteesta keväällä 2018, jonka 
jälkeen toimeenpanoon voidaan ryhtyä.  
 
Tässä raportissa on osoitettu suuntaviivat ja mahdolliset ratkaisumallit tulevia tarpeita ajatellen mutta 
siirtymä uuteen organisaatioon ja uusiin toimintamalleihin vaatii usean vuoden työn.  
 
Työryhmien työstä on raportoitu säännöllisesti selvitysvaiheen aikana. Kunnat ja yhteistoiminta-alueet ovat 
kommentoineet sekä suullisesti että kirjallisesti osaa laskelmia ja ehdotuksia. Toimeksiannon mukaisesti 
muutosjohtajat eivät ole muuttaneet työryhmien esityksiä vaan ne on otettu raporttiin sellaisenaan. Kaikki 
muutos- ja parannusehdotukset otetaan liitteeksi raporttiin ja ne annetaan tiedoksi väliaikaiselle 
valmisteluelimelle sekä työryhmille jatkotyöstämistä varten. 
 
 


