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Johdanto 
Hankkeella tavoiteltavat tulokset ja vaikutukset 
 
Lapin tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskushankeessa jatketaan sosiaali- ja terveyskeskustyön ja perus-

palveluiden vahvistamissa Lapissa. Hankkeen aikana käydään laajasti läpi perusterveydenhuollon, sosiaalihu-

ollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyötä ja toimintaa ja kehitetään Lapin olosuhteissa toimivia ratkaisuja 

palveluiden saatavuuden ja jatkuvuuden parantamiseksi.  

Sote-keskuksen ja hoito- ja palveluketjujen kehittämisen myötä monialainen ja monitoimijainen yhteistyö 

lisääntyy. Hoidon ja palveluiden piiriin ohjautuminen kehittyy ja hoidon saatavuus paranee. Erityistason 

palveluiden tukea on peruspalveluissa käytettävissä ja ammattilaisten osaamista hyödynnetään laajasti. 

Sähköisiä palveluita on otettu käyttöön perinteisten palveluiden rinnalle. Ennaltaehkäiseviin työsken-

telykäytäntöihin ja toimintamalleihin on perehdytty ja vaikuttavia toimintamalleja on otettu käyttöön. 

Saamenkielen ja kulttuurinmukaisten palveluiden saatavuutta on vahvistettu ja kulttuurisensitiivisiä työsken-

telykäytäntöjä on kehitetty. 

Hankkeen aikana edistetään sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön vahvaa mukanaoloa kehittämistyössä. 

Osaamista on vahvistettu ja tuettu erilaisin valmennuksin, koulutuksin sekä uusien työskentelykäytäntöjen 

avulla. Kehittämistyön tuloksena osaamista hyödynnetään laajemmin. Sidosryhmäyhteistyö ja kumppanuu-

det peruspalveluiden kehittämisessä ovat selkiytyneet ja ennen kaikkea järjestöyhteistyö on jäsentynyt ja 

yhteistyökumppanuuksia on syntynyt. Asiakasosallisuus hoito- ja palveluketjutyön kehittämisessä on 

lisääntynyt.  

Hankkeen päätavoite  
 
Hankkeen päätavoitteena on turvata asiakkaalle sosiaali- ja terveyskeskuksessa sosiaalihu-

ollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palvelut yhteensovitettuna, jolloin toimijoiden työnjao-

sta on sovittu ja yhteistyökäytänteet ovat sujuvia. Hoidon ja palvelun piiriin pääsee tarpeen edellyttämässä 

ajassa monikanavaisesti. Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö on osaavaa, sitoutunutta ja osaamista 

hyödynnetään laajasti.  

 
Hankkeen hyötytavoitteet jakautuvat neljän kokonaisuuden alle:  

1. Sote-keskuksen kehittäminen   
2. Lapset, nuoret ja perheet  
3. Saamenkieliset ja kulttuurinmukaiset palvelut  
4. Ikäihmisten palvelut 

 
Organisaatiokohtainen kehittäminen 
 
Tulevaisuuden sote-keskushanke tukee hankkeessa mukana olevia organisaatioita omien kehittämissuun-

nitelmien ja organisaatiokohtaisten toimeenpanosuunnitelmien laadinnassa hankkeen eri osa-aluiella. 

Hankkeen kautta järjestettävä tuki jäsentyy osa-alueiden tavoitteiden mukaisesti. Lähtötilannetta selvitetään 

organisaatiokohtaisesti tarkemmin kehittämissuunnitelmien laadinnan yhteydessä. Samalla täsmentyvät 

organisaatiokohtaiset arvioinnin ja seurannan mittarit.  
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1 Palveluiden yhdenvertaisen saatavuuden, oikea-aikaisuuden ja jatkuvuu-

den parantaminen  

 

1.1 Hankkeen hyötytavoitteet, toimenpiteet ja mittarit 
 
Sote-keskuksen kehittäminen 
 

HYÖTYTAVOITTEET   ARVIOINTI 

SAATAVUUS, OIKEA-AIKAISUUS, JATKUVUUS     

Tavoite Toimenpiteet Arvioinnin mittarit/kriteerit 

Sote-keskuksen kehittäminen      

Sosiaali- ja terveyskeskuksissa kehitetään palve-
luiden saatavuutta alueellisesti, monialaisena ja 
monitoimijaisena yhteistyönä. Sosiaali- ja terveys-
keskuksissa otetaan käyttöön toimintatapoja ja 
työkaluja, joiden on todettu parantavan hoitoon 
pääsyä ja palveluiden saatavuutta. Toimintaa 
kehittämällä hoitoon pääsy paranee ja sosiaali-
huollon palvelutarpeen arviointiin pääsee lakien 
edellyttämässä ajassa.  

Avosairaanhoidon vastaanottotoiminnan 
toimintakäytäntöjen läpikäynti, suunnittelu 
uudesta toimintavasta ja toimintatavan 
käyttöönotto (Tuusulan/ Kolarin mallia 
hyödyntäen) huomioiden sosiaalihuollon 
roolit ja vastuut. 
  
Sosiaali- ja terveyskeskuksissa otetaan käyt-
töön toimintatapoja ja työkaluja, joiden on 
todettu parantavan hoitoon pääsyä ja palve-
luiden saatavuutta. 

Kehittämistoiminnan käynnisty-
minen ja edistyminen kunnittain 
(suhteessa suunnitelmaan) 
 
Hoitoon pääsy (kansalliset mitta-
rit) 

 
Toimintatapojen ja työkalujen 
kartoitus 
Toimintatapojen ja työkalujen 
käyttöönotto 

 
Henkilöstön osaamisen tukemi-
sen ja koulutuksien toteutumi-
nen toimintamallin toteutuksessa 
(osaamisen kartoitukset, koulu-
tussuunnitelmat, toteutuneet 
koulutukset) 
Potilas- ja asiakaslähtöisen ter-
veys- ja hoitosuunnitelman käyt-
töön oton edistyminen 
 
Ennaltaehkäisevien työmallien 
käyttöönotto (mallit, määrä, 
edistyminen) 

Monialaista ja monitoimijaista yhteistyötä sekä 
eritystason tukea perustason palveluihin vahviste-
taan. Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihen-
kilöiden osaamista tuetaan ja vahvistetaan. 

Hoito- ja palveluketjutyön suunnittelu ja 
toteutus hankkeen neljällä osa-alueella. 
Terveyskeskuksen työskentelykäytäntöjen 
tarkastelu ja kehittäminen 

 Arviointi osa-alueiden kautta 
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Aikuisten matalan kynnyksen mielenterveys- ja 
päihdepalveluita on tarkasteltu yhteistyössä 
perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja 
sosiaalipalveluiden kesken.  
 
Työnjaosta ja yhteistyökäytännöistä on sovittu eri 
toimijoiden välillä.  
 
Matalan kynnyksen hoitoon pääsy paranee aikuis-
ten mielenterveys- ja päihdepalveluissa. Hoidon 
tarpeen arviointia on kehitetty ja yhtenäistetty. 
Matalan kynnyksen mielenterveyspalveluissa 
hyödynnetään monikanavaisia palveluita (esim. 
digitaalisia).  

Hoito- ja palveluketjun mallintaminen mie-
lenterveys- ja päihdepalveluissa 
 
Sähköisten palveluiden hyödyntäminen 
matalan kynnyksen palveluiden järjestämi-
sessä. Kehitetään mielenterveyspalveluissa 
matalan kynnyksen hoitoon ohjausta ja 
hoitoon hakeutumisen yhteydenottotapoja 
monikanavaisesti.  
 
 
Tehostetun ensikäynnin ja lyhytterapioiden 
käyttöönotto, etä- ja vertaisryhmien kehit-
täminen. 

Hoitoon pääsy (kansalliset mitta-
rit/kyselyt) 
 
Hoito- ja palveluketjun mallinta-
misen edistyminen ja valmiusaste 
 
Sidosryhmien osallistuminen 

 
Recovery-
toimintaorientaatiomallin käyttö  

 
Sähköisten palveluiden käyt-
töönoton edistyminen kunnittain 
 
Hoidon tarpeen arvioinnin kehit-
tämisen edistyminen 

Käytössä olevat monikanavaiset 
palvelut mielenterveys- ja päih-
depalveluissa  
 
HUS:n nettiterapioiden määrä  
Tehostetun ensikäynnin käyttöön 
ottaneet kunnat  
 
Kyselyt 

Terveydenhuollon ja sosiaalihuollon yhteisiä 
toimintamalleja työttömien työ- ja toimintakyvyn 
arvioinneissa on kehitetty työkyvyn tuen kehittä-
misen hankekokonaisuuden rinnalla. Työttömien 
työ- ja toimintakykyarvioihin ohjautumista selkey-
tetään monialaisessa yhteistyössä ja oikea-
aikaisen avun saamista edistetään sosiaali- ja 
terveyspalveluissa. Sosiaali- ja terveydenhuollon 
ammattilaisten työ-ja toimintakyvyn arviointi-
osaaminen on lisääntynyt, ja heikommassa ase-
massa oleva asiakkaan palvelutarve tunnistetaan 
monialaisesti. 

Mallinnetaan palveluketju työttömien työ- 
ja toimintakyvyn selvittelyyn ja arviointiin. 
Palveluketjussa sovitaan toimijoiden roolit ja 
vastuut sekä terveyden- ja sosiaalihuollon, 
työvoimahallinnon, työterveyshuollon ja 
Kelan sekä tarvittaessa järjestöjen välinen 
yhteistyö. 
 
Hyödynnetään aiemmin tehtyjä mallinnuksia 
ja paikallista kehittämistä  ja tehdään yhteis-
työtä muiden toimijoiden ja hankkeiden 
kanssa  
Pitkään toimeentulotukea saaneen toiminta 
– ja työkyvyn selvittelymalli (Pakaste-hanke)   
o Monialaisen yhteistyön ABC –
toimintamalli asiakastyöhön paljon tukea 
tarvitsevien asiakkaiden kanssa (Paljon 
tukea tarvitsevat –Paljon palveluita käyttä-
vät –hanke Länsi-Pohjassa ja Lapin alueella) 
 
Sovitaan toimintamallien käyttöönotosta ja 
toimintamallien juurruttamisesta  

Palveluketjun mallintamisen 
edistyminen ja valmiusaste 
 
Henkilöstölle järjestetyt koulu-
tukset 
 
 
 
Toimintamallin käyttöönotto 
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Lapset, nuoret ja perheet 

HYÖTYTAVOITTEET   ARVIOINTI 

SAATAVUUS, OIKEA-AIKAISUUS, JATKUVUUS     

Tavoite Toimenpiteet Arvioinnin mittarit/kriteerit 

Lapset, nuoret ja perheet     

Maakunnan alueella kunnissa on toimiva lasten, 
nuorten ja perheiden palveluiden kokonaisuus. 
Perheiden peruspalveluita on vahvistettu yhteis-
työssä sosiaali- ja terveydenhuollon, kuntien koulu-
toimen, varhaiskasvatuksen, nuorisotoimen ja  
erityispalveluiden kesken (erikoissairaanhoito ja 
lastensuojelu). Perheiden palveluita kehitetään 
verkostomaiseksi ja monikanavaiseksi. Maakunnat 
saavat valtakunnallisista erva-tason OT-keskuksista 
tarvittavan tuen työlleen (konsultaatio) moni-
kanavaisesti. 

Kehitetään olemassa olevien 
perhekeskusten toimintaa sekä 
maakunnallista sähköistä perhe-
keskusta  
 
Kehitetään matalan kynnyksen 
palveluiden saatavuutta ja toi-
minnallisuutta, jotta ne olisivat 
asiakaslähtöisiä ja monikanavaisia 
(digitaalisuus).          

Perhekeskusten kehittämisen edisty-
minen 
 
Sähköisen perhekeskuksen kehittymi-
sen edistyminen 
 
Sidosryhmäyhteistyö edistyminen 
 
Palveluihin ohjautumisen mallintami-
sen edistyminen 
(valmiusaste, kuvaus edistymisestä) 
 
Henkilöstön osaamisen tukemisen 
edistyminen ja koulutusten järjestä-
minen 
 
 

Ikäihmisten palvelut 

 

 

  

HYÖTYTAVOITTEET   ARVIOINTI 

SAATAVUUS, OIKEA-AIKAISUUS, JATKUVUUS     

Tavoite Toimenpiteet Arvioinnin mittarit/kriteerit 

Ikäihmisten palvelut     

Ikäihmisten pärjäämistä turvataan ja tuetaan arjessa 
monikanavaisesti. Ikäihmisten palvelutarpeet tunnis-
tetaan monialaisesti ja yhtenäisin kriteerein. 

Kehitetään verkostomaisesti yhte-
näisten palvelutarpeen arvioinnin 
käytäntöjen, työvälineiden ja palvelu-
jen myöntämisperusteiden (kotihoi-
to, omaishoito, palveluasuminen, 
henkilöstömitoitus) käyttöönottoa 
kunnissa 
 
Edistetään kevyempien välimuotois-
ten asumispalveluiden käyttöön 
ottoa esim.  perhehoidon lisäämisellä 
 
Edistetään etäpalvelujen käyttöönot-
toa 

RAI- toimintakykymittarin käyt-

tö/hyödyntäminen kunnittain 

Palvelutarpeen arvioinnin ja yhtenevien 

kriteerien käytön edistyminen maakun-

nan alueella 

Välimuotoisten asumispalveluiden käyt-
töön oton selvitykset 
 
Perhehoidon edistäminen 

Etäpalveluiden käytön edistäminen 
kunnittain      
 
Henkilöstön osaamisen tukeminen ja 
koulutuksien toteutuminen   
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Saamenkielen ja kulttuurimukaiset palvelut 
  
HYÖTYTAVOITTEET   ARVIOINTI 

SAATAVUUS, OIKEA-AIKAISUUS, JATKUVUUS     

Tavoite Toimenpiteet Arvioinnin mittarit/kriteerit 

Saamenkieliset ja kulttuurinmukaiset palvelut     

Saamenkielisten ja kulttuurinmukaisten perhepalve-
luiden saatavuus paranee ja laatu vahvistuu. Perhe-
palveluita kehitetään verkostomaisiksi ja moni-
kanavaisiksi yhteistyössä sosiaali- ja terveydenhuol-
lon ja koulu- ja nuorisotoimen sekä erityispalvelui-
den kesken. Työntekijöiden ammatillinen tuki vah-
vistuu. 

Kehitetään saamenkielen ja kulttuurinmu-
kaisia perhepalveluita saamelaisalueen 
kunnissa monialaisesti matalan kynnyksen 
periaatteella eri toimijoiden kesken moni-
kanavaisesti (digitaalisuus). 

 
Kootaan saamenkielisistä ja -
kulttuurinmukaisista lapsi- ja perhetyön 
osaajista verkosto 
 
Saamelaisten kotiseutualueen lapsi- ja 
perhepalveluiden työntekijöiden saamen 
kieliin ja kulttuuriin liittyvien erityisosaa-
mis- ja täydennyskoulutustarpeiden väit-
täminen koordinoidusti (menetelmät, 
esim voimaperheet, syty). 
 
Luodaan kriteeristö saamelaiskulttuurisille 
toimintatavoille palvelun laadun ja vaikut-
tavuuden yhtenäistämiseksi. 
 
Kootaan yhteen saatavilla olevaa saamen-
kielinen asiakas/potilas- ja terveysmateri-
aalia (kyselylomakkeet, potilasohjeet, 
kansanterveysaiheet, terveydenti-
lan/sairauksien seurantakaavakkeet ym.) 
sekä välitetään koordinoidusti eteenpäin 
materiaalin kiireellisimpiä käännöstarpei-
ta. 

Palveluihin ohjautumisen mallinnuksen 
edistyminen (valmiusaste ja kuvaus edis-
tymisestä) 
 
Etäpalveluiden hyödyntäminen palveluis-
sa (hankearvio) 
 
Osaajaverkoston kokoamisen edistyminen 
 
Kulttuurisensitiivisten työkäytäntöjen 
kehittämisen edistyminen 

Saamenkieliin ja kulttuuriin liittyvien 
osaamistarpeiden ja materiaalin käännös-
tarpeiden koordinointi ja edistäminen 
 
Kriteeristön luonnin edistyminen 
 

Saamenkielen ja kulttuurinmukaisia mielenterveys- 
ja päihdepalveluita on paremmin saatavilla matalan 
kynnyksen yhteydenotoilla. Palveluohjaus ja palve-
lujen yhteentoimivuus perusterveydenhuollon, 
erikoissairaanhoidon ja sosiaalipalveluiden kesken 
on parantunut.  

Palveluissa ymmärretään alkuperäiskansalähtöisyys 
ja käytettävät menetelmät tunnistavat saamelaisten 
kieleen, kulttuuriin ja elämäntapaan liittyvät erityis-
tarpeet 

Selkeytetään palveluihin pääsyä, yhtey-
denottoa, avun saantia ja ohjausta osana 
muita palveluja (työterv.huolto, perusth, 
nlat ym.) osana mielenterveyspalveluiden 
kehittämistä ja hoito- ja palveluketjun 
kehittämistä 
 
Vahvistetaan mielenterveys-ja päihdetyön 
saamenkielen ja kulttuurinmukaisen 
palvelun osaamista 

Lähtötilanteen arviointi 
 
Palveluketjun mallintamisen edistyminen 
ja valmiusaste 
 
Henkilöstölle järjestetyt koulutukset 
 
 
 
Hyvien käytäntöjen käyttöönotto  
 
 

 
 

1.2 Tiedonkeruun ja arvioinnin menetelmät  

 

Saatavuus, oikea-
aikaisuus, jatkuvuus 

Tiedon keruun ja arvioinnin menetelmät  

Sote-
keskuskehittäminen 

Thl. Päätöksen teon tueksi 8/2020. Tiedosta arviointiin. Tavoitteena paremmat palvelut. Sosiaali- ja ter-
veyspalvelut OYS-erityisvastuualueella. Luettu 15.10.2020. 
Lähtötilanteen tiedonkeruu kysely (THL pohja) 
Hankevalmistelun aikainen webprol-kysely Tulevaisuuden sote-keskushankkeen toimenpiteisiin si-
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toutumisessa) 
Neuvottelumuistiot kuntien kanssa 
Palo, M., Anttila, K., Kivelä, J. 2019. Lapin avosairaanhoidon kehittämisverkosto. Projektiraportti. Luettu 
15.11.2020. 
Palmgren, M., Ahola, M. 2019. Lapin hyvinvointiohjelma 2025. Me teemme kaikille hyvän elämän 
maailman puhtaimmassa maakunnassa. Luettu 15.11.2020. 
Palo, M., 2020. Ohjeita avosairaanhoidon kehittämiseen Lapissa, dia-esitys. 20.11.2020. Lapin 
sairaanhoitopiirin Perusterveydenhuollon yksikön ylilääkärin ohje Tulevaisuuden sote-keskus- hankkeen 
työntekijälle. 
Koivisto, J., Iiskola, E., Sainio, S., Niemi, A. Thl. Uudistuva perusterveydenhuolto: Huomisen ter-
veyskeskus- valmennuksen tutkimuksellinen arviointi. Viitattu 10.11.2020 http://urn.fi/URN:ISBN:978-
952-343-481-3 
 

Mielenterveys- ja 
päihdepalvelut 

Recovery –toimintaorientaatio mielenterveyspalveluissa hankkeen kartoitukset 2018-2020. Kartoituksis-

sa on käytetty kvalitatiivisia ja kvantitatiivisia menetelmiä.   

 Kysely sote-ammattilaisille 2019 

 https://www.sosiaalikollega.fi/hankkeet/recovery/ajankohtaista/ammattilaiskysely-2019 

 Viestintäkartoitus 2018-2019 

https://www.sosiaalikollega.fi/hankkeet/recovery/ajankohtaista/Viestintakartoitus.pdf 

 Ota kantaa kysely 2020 (analyysivaihe) 

Kuntakartoitus kuntien ja kuntayhtymien mielenterveys- ja päihdetyön vastuuhenkilöille 2020 (käynnis-

sä) 

Keskustelut alueen toimijoiden kanssa (Kela, Avi, Lapin liitto) 

Paljon tukea tarvitsevat – paljon palveluita käyttävät –hankkeen loppuraportti: 
https://www.sosiaalikollega.fi/hankkeet/paljon-tukea-tarvitsevat/hankkeet/paljon-tukea-
tarvitsevat/loppuraportti 
Sosiaali- ja terveyspalvelut OYS-erva vastuualuella:  

https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/140687/URN_ISBN_978-952-343-564-

3.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Tehostetun ensikäynnin käyttöön ottaneet kunnat 
HUS:n nettiterapioiden määrä 

Lapset, nuoret ja 
perheet 

Kansalliset linjaukset perhekeskusten kehittämisestä  
Sosiaalihuoltolaki 
Sähköisten palveluiden ja palvelukanavien hyödyntämisen seuranta. 
THL:n perhekeskustoimintamallin kysely 2019-2020 
Lapsiperheiden palveluohjauksen eteneminen Lapin alueella. 
Ruoka- ja ravitsemuskoulutuksen toteutuminen 
Kuntia kannustetaan seuraamaan palveluiden vaikuttavuuden arvioinnissa THL:n FinLapset tutkimusta, 
kouluterveyskyselyn tuloksia ja lasten ylipainon kansallisia seuranta tietoa. 
Lapin liiton hyvinvointisuunnitelma 

Ikäihmisten palvelut Vanhuspalveluiden seurantatutkimus 
Hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi laatusuosituksen indikaattorit 
Iäkkäiden yhteensovitettujen palvelujen kokonaisuus Lapin maakunnassa 
RAI peittävyys Suomessa 2018 
Sosiaali- ja terveyspalvelut OYS-erityisvastuualueella 2020 
Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 
Sosiaalihuoltolaki 
Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa 
Lapin maakunnan ikäihmisten sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalveluiden ja laitoshoidon myöntämi-
sen perusteet 
Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi 2020–2023 (valtioneuvos-

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-481-3
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-481-3
https://www.sosiaalikollega.fi/hankkeet/recovery/ajankohtaista/ammattilaiskysely-2019
https://www.sosiaalikollega.fi/hankkeet/recovery/ajankohtaista/Viestintakartoitus.pdf
https://www.sosiaalikollega.fi/hankkeet/paljon-tukea-tarvitsevat/hankkeet/paljon-tukea-tarvitsevat/loppuraportti
https://www.sosiaalikollega.fi/hankkeet/paljon-tukea-tarvitsevat/hankkeet/paljon-tukea-tarvitsevat/loppuraportti
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/140687/URN_ISBN_978-952-343-564-3.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/140687/URN_ISBN_978-952-343-564-3.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/vanpal/company5/fact_vanpal_company5?row=area-87869&column=time-87918&filter=measure-187203
https://sotkanet.fi/sotkanet/fi/index
https://stm.fi/documents/1271139/12617122/Lappi_I%C3%A4kk%C3%A4iden+yhteensovitettujen+palvelujen+kokonaisuus.pdf/e8eb54d4-19bd-a6d0-097e-4a6698b9558d/Lappi_I%C3%A4kk%C3%A4iden+yhteensovitettujen+palvelujen+kokonaisuus.pdf
https://thl.fi/fi/web/ikaantyminen/palvelutarpeiden-arviointi-rai-jarjestelmalla/tietoa-rai-jarjestelmasta#RAI-j%C3%A4rjestelm%C3%A4n%20k%C3%A4ytt%C3%B6%20suomessa
https://innokyla.fi/sites/default/files/2020-11/THL_Alueellinen_arvio_2020_OYS%2011.11..pdf
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2012/20120980
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20141301?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=sosiaalihuoltolaki
https://lapitoy.sharepoint.com/sites/Virtu-tiedostomateriaali/Jaetut%20asiakirjat/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FVirtu%2Dtiedostomateriaali%2FJaetut%20asiakirjat%2FTuotantoymp%C3%A4rist%C3%B6n%20tiedostomateriaali%2Fekollega%2FJulkaisut%2Fraportit%2FI%260%20k%C3%A4rkihanke%20Viestinnallinen%20raportti%202018%2Epdf&parent=%2Fsites%2FVirtu%2Dtiedostomateriaali%2FJaetut%20asiakirjat%2FTuotantoymp%C3%A4rist%C3%B6n%20tiedostomateriaali%2Fekollega%2FJulkaisut%2Fraportit&p=true&originalPath=aHR0cHM6Ly9sYXBpdG95LnNoYXJlcG9pbnQuY29tLzpiOi9zL1ZpcnR1LXRpZWRvc3RvbWF0ZXJpYWFsaS9FVUhqX2pWS3dzZENwZG5yNWttaWxITUJTcFN4Q3Q5SmUybnU0TkgxbFQ3MGxRP3J0aW1lPXVramtnUXFSMkVn
https://lapitoy.sharepoint.com/sites/Virtu-tiedostomateriaali/Jaetut%20asiakirjat/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FVirtu%2Dtiedostomateriaali%2FJaetut%20asiakirjat%2FTuotantoymp%C3%A4rist%C3%B6n%20tiedostomateriaali%2Fekollega%2FJulkaisut%2Fselvitykset%2FLapin%20maakunnan%20Iikaihmisten%20sosiaalihuoltolain%20mukaisten%20asumispalveluiden%20myontamisperusteet%20%202018%2Epdf&parent=%2Fsites%2FVirtu%2Dtiedostomateriaali%2FJaetut%20asiakirjat%2FTuotantoymp%C3%A4rist%C3%B6n%20tiedostomateriaali%2Fekollega%2FJulkaisut%2Fselvitykset&p=true&originalPath=aHR0cHM6Ly9sYXBpdG95LnNoYXJlcG9pbnQuY29tLzpiOi9zL1ZpcnR1LXRpZWRvc3RvbWF0ZXJpYWFsaS9FZnZUOHVoa09ldEtrQTIzYjVXWGs3WUIxTmUzNklsZnBaNklTbXhmcnpxQW93P3J0aW1lPUU3WHNvZzZSMkVn
https://lapitoy.sharepoint.com/sites/Virtu-tiedostomateriaali/Jaetut%20asiakirjat/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FVirtu%2Dtiedostomateriaali%2FJaetut%20asiakirjat%2FTuotantoymp%C3%A4rist%C3%B6n%20tiedostomateriaali%2Fekollega%2FJulkaisut%2Fselvitykset%2FLapin%20maakunnan%20Iikaihmisten%20sosiaalihuoltolain%20mukaisten%20asumispalveluiden%20myontamisperusteet%20%202018%2Epdf&parent=%2Fsites%2FVirtu%2Dtiedostomateriaali%2FJaetut%20asiakirjat%2FTuotantoymp%C3%A4rist%C3%B6n%20tiedostomateriaali%2Fekollega%2FJulkaisut%2Fselvitykset&p=true&originalPath=aHR0cHM6Ly9sYXBpdG95LnNoYXJlcG9pbnQuY29tLzpiOi9zL1ZpcnR1LXRpZWRvc3RvbWF0ZXJpYWFsaS9FZnZUOHVoa09ldEtrQTIzYjVXWGs3WUIxTmUzNklsZnBaNklTbXhmcnpxQW93P3J0aW1lPUU3WHNvZzZSMkVn
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162455/STM_2020_29_J.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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to.fi) 

Saamenkielen ja 
kulttuurinmukaiset 
palvelut 

Hallituksen kertomus kielilainsäädännön soveltamisesta 8/2017 
Ruotsala, Lehtola: Saamenkielisten palveluiden nykytilakartoitus – saamelaisten lasten, nuorten ja per-
heiden palvelut 

 

1.3 Lähtötilanteen arvioinnin tulokset 

 

1.3.1 Sote-keskuksen kehittäminen 

 
Lapin maakunnan alueella toimii kaksi sairaanhoitopiiriä, Lapin sairaanhoitopiiri ja Länsi-Pohjan sosiaali- ja 

terveyspalvelujen ja sairaanhoitopiirin kuntayhtymä. Lapin sairaanhoitopiirin alueella on 13 terveydenhuol-

lon ja 15 sosiaalihuollon järjestäjää. Pääsääntöisesti kunnat järjestävät sosiaali- ja terveydenhuollon perus-

palvelut Lapin sairaanhoitopiirin alueella itse, lukuun ottamatta muutamaa poikkeusta. Posion perustervey-

denhuollon palvelut tuottaa Coronia Oy ja sosiaalipalvelut tuottaa Nuorten Ystävät. Lapin sairaanhoitopiiri 

vastaa kahden kunnan, Muonion ja Enontekiön perusterveydenhuollon palveluista sekä mielenterveyspalve-

luista. Lapin sairaanhoitopiiri järjestää myös Rovaniemen mielenterveys- ja päihdepalvelut.  Pelkosenniemen-

Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymä vastaa perusterveydenhuollon palveluista mainituissa kunnissa. 

Erikoissairaanhoidon järjestää ja tuottaa Lapin sairaanhoitopiiri.  

 

Länsi-Pohjan sosiaali- ja terveyspalvelujen ja sairaanhoitopiirin kuntayhtymän alueella on 7 terveydenhuollon 

ja 6 sosiaalihuollon järjestäjää. Sairaanhoitopiirin kuntiin kuuluvat Kemi, Keminmaa, Tervola, Tornio, Simo ja 

Ylitornio. Kunnista Kemi, Tornio, Keminmaa ja Simo perustivat yhdessä Mehiläinen Terveyspalvelut oy:n 

kanssa Mehiläinen Länsi-Pohja Oy:n, joka aloitti toimintansa kesällä 2018. Se tuottaa somaattisen erikoissai-

raanhoidon palvelut kaikille alueen kunnille Länsi-Pohjan keskussairaalassa. Mehiläinen Länsi-pohja tuottaa 

lisäksi perusterveydenhuollon palvelut Kemille ja Torniolle, fysioterapiapalvelut Simolle sekä suun tervey-

denhuollon palvelut Kemille ja Torniolle. Lpshp tuottaa kaikille jäsenkunnilleen psykiatrian ja riippuvuuksien 

hoidon, ensihoidon, apuvälinekeskuksen palvelut sekä hallinto-, talous- ja tukipalvelut. Lisäksi se tuottaa Ke-

min ja Tornion mielenterveyspalvelut ja Kemin päihdepalvelut. Keminmaan terveyspalvelut tuottaa osittain 

Mehiläinen Terveyspalvelut Oy ja Tervolan avoterveydenhuollon palvelut tuottaa osittain Terveystalo. Simon 

kunta on Oulunkaaren kuntayhtymän jäsen.   

 

Avosairaanhoidon kehittäminen 
 
Kehittämisen lähtökohdat ja tarpeet vaihtelevat alueen terveyskeskuksissa paljon. Avosairaanhoidon vas-

taanottotoimintaa tuotetaan Lapin alueella eri tavoin ja palvelujen toimintamallit asukkaiden näkökulmasta 

sekä sisäinen organisoituminen vaihtelevat suuresti. Vastaanottotoiminta on haavoittuvaa etenkin pienillä 

terveysasemilla, joilla henkilöstön vaihtuvuus voi olla suurta. Toimintaprosesseja ei ole kattavasti sovittu tai 

kuvattu eikä toiminnan arviointiin ole vertailukelpoisia mittareita. Aikaisemmista kehittämishankkeiden tu-

loksista nousee esille, että hyviä käytäntöjä tulisi laajennetaan ja toimintamalleja yhdenmukaistaa, jotta hel-

potetaan alueellista yhteen toimivuutta erityistason palvelujen kanssa yli kuntarajojen sekä palvelujen digita-

lisaatiota. Terveyskeskuksista 13 ilmoittautui avosairaanhoidon toimintojen kehittämiseen hankkeen aikana.  

 

Palveluiden saatavuus 

 

Lapin sairaanhoitopiirin alueella avosairaanhoidon käyttö on yleistä. Terveyskeskuslääkärin vastaanotolla yli 

kymmenen kertaa vuodessa käyneitä oli Lapissa paljon ja Länsi-Pohjassa vähän. Maaliskuussa 2019 Lapissa 

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162455/STM_2020_29_J.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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maan pienimpiin kuuluva osuus potilaista joutui odottamaan yli viikon pääsyä lääkärin vastaanotolle kiireet-

tömän asian vuoksi, kun se Länsi-Pohjassa oli maan suurin. Aluekohtaisia eroja on palvelujen piiriin oikea-

aikaisesti pääsemisessä.  

Osa Lapin terveyskeskuksista on osallistunut 2018 - 2019 Lapin liiton ja LSHP:n hankkeisiin, joissa avosairaan-

hoitoa kehitettiin kansallisessa verkostossa Sitran ja THL:n tuella. Yhdeksi avovastaanoton kehittämisen rat-

kaisuvaihtoehdoksi tarjottiin kaikille terveyskeskuksille Tuusulan mallin mukaista avosairaanhoidon kokonais-

valtaista uudistamista työnimellä Avosairaanhoito 2.0. Kolarin terveyskeskus tarttui tähän kehittämisajatuk-

seen. Projektin aikana Kolarin terveyskeskuksessa tehtiin kokonaisvaltainen muutos avosairaanhoidon toi-

mintamalliin. Mallin käyttöönotosta on herännyt mielenkiintoa Lapin sairaanhoitopiirin alueen muissa ter-

veyskeskuksissa ja on toivottu muutosjohtamisen tukea ja toimintamallin asiantuntemusta sisällytettäväksi 

Tulevaisuuden sote-keskushankkeeseen.  

Palveluiden saatavuuden osalta sosiaalihuollon kiireettömien palvelutarpeen arviointien toteuttamisen osal-

ta tiedot on saatu kunnista itsearviointina THL arviointipohjaan perustuen. Syyskuussa 2020 sosiaalihuollon 

kiireettömälle vastaanotolle pääsy vaihteli työikäisten osalta vuorokaudesta kahteen viikkoon ja iäkkäiden 

palveluissa 2 vuorokaudesta kolmeen viikkoon.   

Monialainen yhteistyö 

 
Sosiaali – ja terveydenhuollon yhteen toimivuudesta Lapissa sosiaalihuollon palvelutehtävittäin ei ole ajanta-
saista tutkittua tietoa. Käytäntötuntuma kuitenkin on, että pienemmissä yksiköissä ja kunnissa yhteistyö voi 
olla sujuvampaa kuin kaupunkikeskittymissä. Paikallisesti ja alueellisesti voi olla sovittuja arjen toimintakäy-
täntöjä, joilla yhteistyö on rakennettu toimivaksi eri asiakkaiden osalta.  
 
Lähtötilanteen arvioinnin yhteydessä ei ole tietoa siitä, kuinka heikoimmassa asemassa olevien henkilöiden 
palveluntarve tunnistetaan. Tähän tarpeeseen on käynnistynyt syksyllä 2020 Rakenteellisen sosiaalityön –
hanke (ESR), jonka tavoitteena on tuoda esille heikoimmassa asemassa olevien työikäisten ihmisten tarpeet 
sekä kerätä tietoa heidän arjestaan ja siitä, miten julkiset palvelut pystyvät vastaamaan heidän tarpeeseensa. 
Rakenteellisen sosiaalityön –hanke kuuluu Tulevaisuuden sote-keskushankkeen verkostoon.  
 
Monialaisen tuen tarpeen tunnistamista sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden osalta heikoimmassa ase-
massa olevista henkilöiden tuen tarpeen tunnistamista voi peilata Paljon tukea tarvitsevat -  paljon palveluita 
käyttävät –hankkeen (STM Kaste) kehittämistyön tuloksiin. Hanke toteutui 2015-2017.  Lapin ja Länsi-Pohjan 
sairaanhoitopiirit olivat mukana hankkeessa.  Monialaisen tuen tarpeen tunnistaminen työikäisten asiak-
kuuksissa toteutui vaihtelevasti organisaatio- ja työntekijätasolla eikä systemaattisia rakenteita työn tueksi 
välttämättä ollut.  Myös lainsäädännölliset monialaista yhteistyötä tukevat velvoitteet sekä mahdollisuudet 
tunnistettiin huonosti työikäisten osalta.  
 
Meri-Lapin kunnat arvoivat keväällä 2020 hoidon saatavuuden avovastaanotoille Kemiä lukuun ottamatta 

hyväksi. Tärkeimmäksi kehittämiskohteeksi alueen kunnista Keminmaalla, Torniossa ja Tervolassa  nousi mo-

nialaisen yhteistyön kehittäminen Mehiläinen Länsi-Pohjan ja kuntien sosiaalihuollon välillä.  Näiden kuntien 

osalta lähtötilanteen arvioinnin aikana ei ole tietoa siitä, onko yksityistäminen aiheuttanut mahdollisia muu-

toksia terveydenhuollon ja sosiaalihuollon eri palvelutehtävien välisissä palveluprosesseissa, rooleissa ja vas-

tuissa.    

 
 
Mielenterveys- ja päihdepalvelut 
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Mielenterveys- ja päihdepalveluiden järjestäminen on Lapissa hajautunut, eikä yhteistä tietopohjaa palvelui-
den tilanteesta ole käytettävissä. Mielenterveyspalvelujärjestelmä on alueellisesti vaihteleva, ja lisäksi pitkät 
välimatkat vaikuttavat palveluiden järjestämiseen. Kunnat järjestävät pääasiassa itse avohoidon mielenter-
veys- ja päihdepalvelut. Lapin sairaanhoitopiiri järjestää Rovaniemen, Muonion ja Enontekiön mielenterveys-
palvelut. Lapin sairaanhoitopiiri järjestää Muonion ja Enontekiön päihdepalvelut ja Rovaniemen kaupungin 
päihdepalvelut vuoden 2020 loppuun saakka. Vuoden 2021 alusta päihdepalvelut siirtyvät takaisin Rovanie-
men kaupungille. Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri järjestää Kemin, Keminmaan ja Tervolan päihdepalvelut (A-
klinikkapalvelut).  Pohjoissaamenkielisille hankitaan kulttuurisensitiivisiä palveluita Norjan Karasjoelta.    
 
Yhteistä kehittämisverkostoa mielenterveys- ja päihdepalveluissa ei ole, mutta suuntaus on avohoitoiseen ja 
asiakaslähtöiseen suuntaan. Digitaalisia palveluita esimerkiksi etävastaanottoja ja sähköisiä lomakkeita on 
kehitetty ja ollaan kehittämässä esimerkiksi Virtu.fi kautta. HUS:n nettiterapioiden käyttö on Lapissa lisäänty-
nyt. Vuonna 2018 lähetteitä nettiterapiaan LSHP:n alueelta oli tehty 127 ja vuonna 2020 lokakuun loppuun 
mennessä jo 161. LPSHP:n tietoja ollaan selvittämässä. 
 
Ehkäisevät päihdetyön rakenteet ja toiminta olivat hyvällä tasolla. LPSHP:n kunnissa oli kuntajohdon (2019) 
Tea- viisarikyselyn mukaan ehkäisevästä päihdetyöstä vastaava toimielin nimetty kolmessa kunnassa ja eh-
käisevän päihdetyön yhdyshenkilö oli nimetty kaikissa kunnissa. Kolme kuntaa valmistelee ehkäisevän päih-
detyön suunnitelmaa EHYT ry:n koostaman luonnoksen pohjalta. LSHP:n lähes kaikissa kunnissa on ehkäise-
västä päihdetyöstä vastaava toimielin ja ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilö on nimetty yhtä kuntaa lu-
kuunottamatta. 12/15 kuntaa valmistelee ehkäisevän päihdetyön suunnitelmaa EHYT ry:n koostaman luon-
noksen pohjalta.   Päihdepalveluiden tilanne selvitetään hankkeen käynnistyessä. LPSHP:n oli 5/6 kunnassa 
nimetty lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyn yhdyshenkilöt ja LSHP:n alueen kunnissa 11/15 
 
 
Palveluiden saatavuus  
 
Recovery-toimintaorientaatio mielenterveyspalveluissa -hankkeessa toteutettiin kartoitus mielenterveystyön 
nykytilasta touko - elokuussa 2019. Vastauksia saatiin sosiaali- ja terveydenhuollon eri työskentelyalueiden 
ammattilaisilta, joista suurin osa kohtasi työssään potilaita/asiakkaita päivittäin tai viikoittain,  Enemmistö 
vastaajista arvioi, etteivät mielenterveyden avopalvelut eivätkä erikoistason mielenterveyspalvelut ole riittä-
viä. Myös ennaltaehkäisevien  ja varhaisen puuttumisen toimia pidettiin riittämättöminä. Yli puolet arvioi, 
että palvelut järjestetään matalan kynnyksen periaatteella, mutta palveluja ei saa yhdestä paikasta. Kielen ja 
kulttuurin mukaisia mielenterveyspalveluita ei pystytä järjestämään. Vastauksissa oli runsasta alueellista 
vaihtelua. Lähes puolet vastaajista arvioi hoito- ja palveluketjut oikea-aikaisiksi ja toimiviksi organisaatioiden 
välillä. 
 
Recovery-toimintaorientaatio mielenterveyspalveluissa -hankkeessa on käynnissä kartoitus Lapin kuntien ja 
kuntayhtymien mielenterveys- ja päihdetyön nykytilasta. Kysely on lähetetty kuntien ja kuntayhtymien mie-
lenterveys- ja päihdetyön vastuuhenkilöille. Vastauksia on 23.11.2020 saapunut 15, joista 13 on vastannut 
arvioon mielenterveyspalveluiden saatavuudesta.  
 
Avun saanti akuutissa tilanteessa vaihtelee vastausten perusteella samana päivänä tapahtuvasta avun saan-
nista kolmeen vuorokauteen ja ei akuutissa, mutta vakassa tilanteessa saman päivän aikana tapahtuvasta 
avun saannista kahteen viikkoon.  
   
Hoidon/palvelun tarpeen arviointi aloitetaan tai tehdään vastausten mukaan samalla käynnillä, muutamassa 
päivässä, viikon tai kahden viikon sisällä tai yhdestä neljään viikon välillä riippuen tilanteesta. Konkreettisen 
avun arvioidaan alkavan tilanteesta riippuen heti tai viikosta neljään viikkoon välisenä aikana.   Vastaajista 
kaikki (15) ovat vastanneet arvioon päihdepalveluiden saatavuudesta. Arviot ovat lähes identtiset verrattuna 
mielenterveyspalveluiden saatavuuteen.  
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Avun saanti akuutissa tilanteessa vaihtelee vastausten perusteella samana päivänä tapahtuvasta avun saan-
nista kolmeen vuorokauteen ja ei akuutissa, mutta vakassa tilanteessa saman päivän aikana tapahtuvasta 
avun saannista kahteen viikkoon. Hoidon/palvelun tarpeen arviointi aloitetaan tai tehdään vastausten mu-
kaan samalla käynnillä, muutamassa päivässä, viikon tai kahden viikon sisällä tai yhdestä neljään viikon välillä 
riippuen tilanteesta. Konkreettisen avun arvioidaan alkavan tilanteesta riippuen heti tai viikosta neljään viik-
koon välisenä aikana.  
 
Vastaajien näkemyksen mukaan yhteyden sekä mielenterveys- että päihdepalveluihin saa nopeasti ja ajanva-
raus järjestyy viivytyksettä.  Vastaanottoajat toteutuvat pääsääntöisesti virka-aikana. Iltaisin ja viikonloppui-
sin avun tarvitsijat ohjautuvat terveydenhuollon palveluissa ympärivuorokautiseen päivystyspuhelimeen tai 
akuuttivastaanotolle/osastolle. Sosiaalipäivystyksestä oli yksi maininta vastauksissa. 
 
Mielenterveyspalveluiden käyttäjille ja läheisille suunnatussa 1.6.-31.10.2020 toteutetussa Ota kantaa –
kyselyssä mielenterveyspalveluista kuvastui osittain toisenlainen näkökulma. Avoimissa vastauksissa toistui 
useasti mielenterveyspalveluiden järjestelmän kuormittavuus ja ajan varaamisen vaikeus. Useat vastaajat 
kokivat, että kun on jo masentunut ja voimaton, on todella raskasta jäädä järjestelmän pompoteltavaksi. 
Useat vastaajat kokivat myös, että järjestelmä on sirpaloitunut ja siitä on vaikea saada selkoa. Koettiin, että 
vaikeassa tilanteessa olevalta asiakkaalta on kohtuutonta olettaa hänen selviytyvän monimutkaisessa sys-
teemissä. Vastaajista moni myös koki, että hoito ei ole jatkuvaa, vaan hoitavat tahot, lääkärit yms. vaihtelevat 
todella usein joka syö motivaatiota ja halua hakeutua aktiivisesti hoitoon. Tämä myös söi luottamusta järjes-
telmää kohtaan, ja lisäsi jo ennestään vaikeaa tilannetta. Toisaalta kyselyn vastauksissa tuli esille myös se, 
että hoitoa oli pystytty toteuttamaan suunnitelmallisesti ja siihen oltiin tyytyväisiä. Terapiaan pääsyn vaikeus 
ja pitkät odotusajat tulivat esille yksittäisissä kommenteissa. Covid-19 tilanteen johdosta vastauksissa nousi 
esille etäpalveluiden lisääntyminen (näihin mainittiin mm. lisääntyneet puhelinkontaktit, kasvokkaisten koh-
taamisten väheneminen, vuorovaikutuksen muuttuminen esimerkiksi maskien käyttämisen vuoksi ja huoli 
siitä, mitä tilanteen pitkittyminen aiheuttaa mielenterveyspalveluille tulevaisuudessa.  
 
Monikanavaiset palvelut 
 
Monikanavaisten palvelujen hyödyntäminen on lähtötilanteen arvioinnin aikaan eri tasolla kuin vuoden 2019 
kyselyn tulosten perusteella.  Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten kartoituksen tulosten perusteella 
sähköisten palveluiden käyttö oli suhteellisen vähäistä kesällä ja syksyllä 2019. COVID-19 on pakottanut kaikki 
toimijat etätoimintojen käyttöön ja niiden kehittämiseen. Recovery-toimintaorientaatio mielenterveyspalve-
luissa –hankkeen parhaillaan käynnissä olevassa mielenterveys- ja päihdetyön vastuuhenkilöiden kyselyssä 
lähes kaikki arvioivat palveluiden olevan monikanavaisia eli palvelua saa paikan päälle tulemalla, soittamalla 
ja etätapaamisina.  Arvioita siitä, kuinka paljon etätapaamisia on puhelimitse verrattuna kasvokkaiseen kon-
taktiin videopuheluna tai kuvayhteydellä ei kartoituksesta pystytä arvioimaan. Digitaalisia palveluita esimer-
kiksi etävastaanottoja ja sähköisiä lomakkeita on kehitetty, esimerkiksi Virtu.fi kautta. HUS:n nettiterapioiden 
käyttö on Lapissa lisääntynyt. Vuonna 2018 lähetteitä nettiterapiaan LSHP:n alueelta oli tehty 127 ja vuonna 
2020 lokakuun loppuun mennessä jo 161 ja LPSHP tiedot selvitetään.   
 
Sosiaalipalveluissa on kuntien välillä eroavaisuuksia monikanavaisten palveluiden hyödyntämisen suhteen, 
tämän lisäksi palveluiden tuottaminen monikanavaisesti vaihtelee eri yksiköiden välillä. Monikanavaisuuden 
hyödyntämiseen vaikuttaa organisaation lisäksi yksittäisen työntekijän mielenkiinto sekä osaamisen taso. 
Kuntien välillä on eroavaisuuksia palveluiden tarjoamisessa etänä. Joissain kunnissa esim. videochat on luon-
teva osa palveluvalikoimaa kun taas osassa palveluita etätapaamista ei asiakkaille aktiivisesti tarjota vaihto-
ehtoisena palvelukanavana.  Syksyllä 2020 aikana -Digisosiaalipalvelut asiakkaan osallisuuden edistäjänä- 
hanke on tuottanut etävalmennuskokonaisuuden, koulutukseen on osallistunut lähes 120 sosiaalialan työn-
tekijää 11 Lapin maakunnan alueen kunnasta. Lähtötilanteen arvioinnin aikana hanke on vielä kesken, mutta 
alustavien kyselytulosten perusteella kuntien työntekijät kokevat hyödyllisenä hankkeen etävalmennukset 
joiden sisältönä on vahvistaa työntekijöiden osaamista etätapaamisten järjestämisessä sekä asiakkaan koh-
taamisessa sekä motivoimisessa.  Virtu.fi palveluportaalissa on  lähes 30 sosiaalipalveluiden etätapaamisten 
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palvelukorttia, ja ne jakaantuvat lähes koko Lapin maakunnan alueen kuntien sosiaalipalveluihin. Osassa kun-
tia palvelukortteja on useita, kun taas osa kunnista käyttää yhtä palvelujonoa kaikkien sosiaalipalveluidensa 
etätapaamisiin. Virtu.fi palveluportaalin lisäksi kuntien työntekijät käyttävät esimerkiksi Teams, Skype, Meets 
yms. sovelluksia etätapaamisiin.  
 
 
Työttömien työ- ja toimintakykyarviot 
 
Lapin liiton työllisyysasiantuntijalta saadun tiedon pohjalta toimintamallit työttömien työ- ja toimintakyvyn 
arvioinneissa vaihtelevat kuntakohtaisesti sekä niihin ohjautumisen että palveluprosessin osalta. Maakunta-
valmistelun yhteydessä prosessin mallintamistyö on aloitettu, mutta työ on valmistelun päätyttyä päättynyt.  
Lapin alueen koulutetuista työkykykoordinaattoreista ei tällä hetkellä ole ajantasaista yhteystietolistaa. Tie-
toa siitä, millaisia toimintamalleja työkykykoordinaattoreiden hyödyntämisessä on, ei lähtötilanteen arvioin-
nin yhteydessä ole.  
 
Työttömien työ ja toimintakyvyn arvioinnin kenttään liittyy eri perustoimijoiden lisäksi eri hankkeita. Lapista 
työllisyyden kuntakokeiluhankkeessa ovat mukana Rovaniemi, Tornio, Kemijärvi ja Sodankylä. Työkyky-
hankkeen rahoituksen ovat saaneet Rovaniemi ja Kemijärvi. Lapissa on myös käynnissä Asiakkaat työllisyyden 
ja soten rajapinnalla –hanke (ESR-hanke).  Sote-yhdyspintatyön kehittämisen painotukset ja toimenpiteet 
voivat osittain olla samansuuntaisia, joten eri hankkeiden ja toimijoiden välillä on tarpeen luoda yhteistyö-
verkosto ja –suunnitelma.  
 

1.3.2 Lapset, nuoret ja perheet 

 

Vuonna 2019  Lapissa asui alle 18-vuotiaita lapsia ja nuoria 31871. Alle 18-vuotiaiden osuus väestöstä oli 
18%. Lapsiperheitä vuonna 2019 Lapissa oli 16237 ja näistä yhden huoltajan perheitä oli 24.2%. Lapin hyvin-
vointiohjelman ja turvallisuussuunnitelman mukaan lappilaisista 4. ja 5. luokan oppilaista 9.2 % kokee ter-
veydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi ja 8. ja 9. luokan oppilaista 18.8. % vuonna 2019. Päivittäin tupa-
koivia 8. ja 9. luokkalaisia oli Lapissa 6.9 % vuonna 2019 ja tosi humalassa vähintään kerran kuukaudessa 8. ja 
9. luokkalaisia oli 12.4 %. Toimeentulotukea saaneita lapsiperheitä oli  Lapissa 9.1 % kaikista lapsiperheistä 
vuonna 2019.  Lastensuojelun avohuollollisten toimenpiteiden piirissä oli vuonna 2019 Lapissa 0-17-
vuotiaista lapsista 6,5 % ja kodin ulkopuolelle sijoitettuna 1.6 % . 
 
Lapin maakunnan alueen kuntien välillä on eroja asukaspohjan sekä palveluiden rakenteissa ja koossa,  tämä 
aiheuttaa eroavaisuuksia lasten, nuorten ja perheiden palveluille ja niiden saatavuudelle. Myös pitkät etäi-
syydet vaikuttavat palveluiden saatavuuteen. Järjestöjen ja seurakuntien rooli ja yhteistyö lapsi- ja perhepal-
veluissa vaihtelee voimakkaasti eri kunnissa. Osa palveluista tuotetaan monikanavaisesti, sähköisiä ajanva-
rauspalveluita lapsiperhepalveluissa ei laaja-alaisesti ole, sähköisten palveluiden kenttä on osittain rikkonai-
nen. Kyselyssä on kartoitettu peruspalveluissa tarjolla olevien sähköisen palvelukanavan kautta annettavaa 
ammattihenkilön neuvontaa ja ohjausta sosiaali- ja terveydenhuoltoon liittyvissä asioissa, vastausten perus-
teella sähköisten palvelukanavien kautta on asiakkaalla mahdollisuus olla yhteydessä työntekijään 12 kunnas-
sa Lapin maakunnan alueella. 
 
Äitiys- ja lastenneuvolan terveydenhoitajamitoitukset täyttävät suositukset ja ovat koko maan tasoa jonkin 
verran paremmat, mutta lääkärien määrä vastasi vain kohtalaisesti henkilömitoituksesta annettuja suosituk-
sia.  Alueen terveyskeskusten toimintasuunnitelmissa olivat lakisääteiset laajat terveystarkastukset ime-
väisikäisille. Alle kouluikäisten lakisääteiset kaksi laajaa terveystarkastusta toteutuvat lähes kaikissa kunnissa. 
Lisäksi lakisääteiset vähintään 3 lääkärintarkastusta imeväisikäisille sisältyi niihin, mikä on parempi kuin 
maassa keskimäärin. 
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Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto on järjestetty tarkastussuunnitelmien osalta hivenen puutteellisesti. Kui-
tenkin koululääkärimitoitus on lähes suositusten mukainen ja oppilaat ovat selvästi keskiarvoa tyytyväisem-
piä viimeisen terveystarkastuksen laatuun. Kouluterveydenhoitajalla asiointi on merkittävästi runsaampaa 
kuin maassa keskimäärin, kun kuraattorilla ja psykologilla asiointi oli lähellä maan keskiarvoa. Koulutervey-
denhuollon palvelut järjestetään helposti saavutettavina lähipalveluna. Toisaalta alaluokkien oppilaiden ko-
kemus mahdollisuudesta puhua mieltä painavista asioista aikuiselle koulussa on maan pienin. 
 
Sosiaalihuoltolain mukaisten lasten ja perheiden palveluiden asiakasmäärä vastaa maan keskitasoa. Perhe-
työn ja kodin- ja lastenhoitopalveluiden asiakasperheitä on alueen lapsiperheistä jonkin verran koko maata 
vähemmän. Kasvatus- ja perheneuvolan asiakkuuksien määrä eroaa suuresti maakunnittain, Lapissa kasva-
tus- ja perheneuvolan asiakkuus on yleistä. Lastensuojelun uusien asiakkaiden osuus oli maan suurin. Kuntien 
välillä on eroja lastensuojelun volyymeissä per vuosi. Lisäksi Lapissa on kuntia, joissa sosiaalityö on 1-3 sosi-
aalityöntekijän varassa. Pienissä kunnissa sosiaalityöntekijän toimenkuvaan voi kuulua lastensuojelutyön 
lisäksi aikuisten-, vammaisten- ja ikäihmisten sosiaalityö. Lapissa on vain viisi kuntaa, jossa sosiaalityöntekijän 
toimenkuvaan kuuluu ainoastaan lastensuojelutyö, mikä mahdollistaa vahvan asiantuntemuksen kehittymi-
sen myös riittävien työsuoritteiden kautta. Osissa kuntia ongelmana on sosiaalityöntekijöiden vaihtuvuus ja 
rekrytointiin liittyvät haasteet. Syyskuussa 2020 tehdyn kyselyn mukaan Lapin maakunnan alueen kunnissa 
on suurta vaihtelua ajassa, jonka kuluessa ajanvarauspyynnöstä asiakas arvion mukaisesti pääsee sosiaalialan 
ammattilaisen (sosiaalityöntekijä tai sosiaaliohjaaja) kiireettömälle vastaanotolle kunnassa/yhteistoiminta-
alueella. Vaihteluväli oli 1-30 arkipäivää keskiarvon ollessa n.7 arkipäivää.  
 
Ruoka- ja ravitsemuskasvatus on nostettu perusopetus- ja varhaiskasvatuslakiin, opetussuunnitelman ja var-
haiskasvatuksen perusteisiin sekä kouluruokailusuositukseen ja varhaiskasvatuksen ruokailusuositukseen. 
Valtakunnallisien hankkeiden tavoitteena on näiden ohjaamina tuoda käytännön keinoja tavoitteellisen ruo-
kakasvatuksen toteuttamiseen. Ruoka ja ravitsemuskasvatusta ei ole Lapissa kehitetty systemaattisesti ja 
ruokakasvatuksen toteuttaminen on tällä hetkellä jokaisen toimijan oman aktiivisuuden varassa 
 

Perhekeskus 

Perhekeskuksen tarkoitus on toimia kynnyksettömänä palveluita yhteenkokoavana kokonaisuutena. Perhe-

keskus voi olla joko fyysinen tila joka kokoaa palvelut saman katon alle (esim. Sodankylä) tai toimia verkos-

tomaisesti. Tavoitteena on, että asiakas löytäisi tarvitsemansa palvelut “yhdellä oven aukaisulla”. Perhekes-

kukset nivovat yhteen julkisen sektorin, järjestöjen ja seurakuntien tarjoamat lasten ja perheiden palvelut. 

Perhekeskuksissa korostuu palveluiden helppo saavutettavuus ja toimiva palveluohjaus, monikanavaisuus 

sekä ajasta ja paikasta riippumaton palveluiden piiriin hakeutuminen.  

Perhekeskuksen tehtävänä on mahdollistaa vertaistuen saaminen ja vahvistaa yhteisöllisyyttä arjessa, tarjota 

varhaista tukea, hoitoa ja kuntoutusta. Perhekeskuksesta on saatavilla tukea vanhemmuuteen ja parisuhtee-

seen, auttaa tarvittaessa sovinnolliseen eroon ja vanhemmuuden jatkumiseen, perhekeskuksesta edistetään 

ja seurataan lapsen ja perheen terveyttä ja hyvinvointia, tämän lisäksi huomioidaan perheiden monimuotoi-

suus sekä monikulttuurisuus, sekä työskennellään aktiivisesti lähisuhdeväkivallan ehkäisemiseksi. 

Lapin maakunnan / hyvinvointialueen sisällä olevien perhekeskusten ja suunnitteilla olevien perhekeskusten 

sijainti ja määrä tarkentuu joulukuun 2020- tammikuu 2021 aikana tehtävällä THL:n valtakunnallisella kyselyl-

lä.   Samalla kartoitetaan kuntien tahtotilaa perhekeskustoiminnan ja monialaisen yhteistyön kehittämiseen 

yhteistyössä hankkeen toimijoiden kanssa. Lapin maakunnan alueella on perhekeskustoiminnan kehittämis-

työtä tehty eri tahtisesti, isoimmissa kunnissa ja kaupungeissa on perhekeskus kehittämistyötä toteutettu 

osittain itsenäisesti. Edellisen LAPE- hankkeen Lapissa kehitettiin perhekeskustoimintamallia useissa kunnis-

sa. Lapin maakunnan alueen perhekeskusverkosto on kokoontunut vuoden 2019 loppuun asti. 
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Perhekeskustoimintaan kuuluvat myös kohtaamispaikat. Lapsiperheille tarkoitettuja matalan kynnyksen 

avoimia fyysisiä kohtaamispaikkoja (esim. asukastila tai "yhteinen olohuone"), jossa on saatavilla sosiaali- 

ja/tai terveydenhuollon lakisääteistä ohjausta ja neuvontaa, on tarjolla 7 kunnassa Lapin maakunnan alueella. 

Kohtaamispaikkoja on kyselyn perusteella 9 kpl. Kohtaamispaikka tarjoaa alueen kaikille lapsille, nuorille ja 

perheille avoimen, kynnyksettömän paikan tavata toisiaan. Kohtaamispaikassa perheillä on mahdollisuus 

vapaaseen yhdessäoloon, vertaistoimintaan sekä yhteisöllisyyttä vahvistavaan toimintaan. Kaikille asukkaille 

tarkoitetut matalan kynnyksen avoimet fyysiset kohtaamispaikat (esim. asukastila tai "yhteinen olohuone"), 

joissa on saatavilla yleistä sosiaali- ja/tai terveydenhuollon lakisääteistä ohjausta ja neuvontaa on 16 kpl. 

Näitä löytyy 11 kunnasta Lapin maakunnan alueella.  

LAPE-hankkeen (2017-2018) aikana koottiin palveluohjaajien verkosto, joka koostui 15 Lapin kunnan työnte-

kijöistä. Verkostoon kuului vuonna 2018 loppupuolella yli 40 lapsiperheiden parissa työskentelevää työnteki-

jää niin kunta- kuin myös järjestösektorin sekä seurakunnan puolelta. Verkostoa on pidetty yllä keväälle 2020 

saakka.  

1.3.3 Saamenkielen ja kulttuurimukaiset palvelut 

 
Saamenkielisiä sosiaali- ja terveyspalveluja on riittämättömästi saatavilla. Saamenkielisten palvelujen saata-
vuus vaihtelee alueittain ja eri saamen kielten osalta. Yleisesti ongelmana on erialojen saamenkielisten ja 
kulttuurin tuntevien ammattilaisten puute. Saamelaiskulttuureiden ymmärrys ja tietämys suomea puhuvien 
ammattilaisten osalta on myös paikoin puutteellista, sekä usein ennakkoluulojen sävyttämää. Tulkkipalveluita 
on monin paikoin tarjolla liian pitkällä viiveellä sekä palveluista tiedottaminen on yleisesti puutteellista. Ei ole 
olemassa tietovarantoa tai järjestelmää saamenkielisen tulkin varaamiseen. Erityisesti inarin- ja koltansaa-
menkielisistä palveluista on suuri puute. Palveluihin ohjautumista ei ole mallinnettu lasten ja perheiden pal-
veluissa eikä mielenterveys- ja päihdepalveluissa. Saamelaisalueen kuntien kesken on aloitettu verkostomais-
ta yhteistyötä palveluiden järjestämisen yhteistyö sekä kielistrategian edistämiseksi. Saamelaisalueen kuntien 
ohella myös Lapin sairaanhoitopiiri on mukana verkostossa. Saamenkieleen ja kulttuuriin liittyviä sote-
ammattilaisten osaamistarpeita on kartoitettu kyselyllä syksyn 2020 aikana.  
 
Palveluiden saatavuus – mielenterveys- ja päihdepalvelut ja perheiden palvelut 
 
Saamenkielisiä perhepalveluita on vähän tarjolla, koska saamenkieltä taitavaa ja kulttuurin tuntevaa ammat-
tihenkilöstöä on kunnissa ja sairaanhoitopiirissä vähän ja palvelutarjonta on yksittäisten henkilöiden osaami-
sen varassa. Lapin sairaanhoitopiirissä saamenkieliset palvelut on järjestetty pääsääntöisesti tulkkauksen 
avulla. Saamenkielisistä työntekijöistä on puutetta erityisesti lääkäripalveluissa, neuvoloissa, koulutervey-
denhuollossa, terveyskeskusten vuodeosastoilla, päihde- ja mielenterveyspalveluissa sekä ikääntyneiden 
ihmisten laitos- ja palveluasumispalveluissa. Helse Finnmarkin alaisen saamelaisten psyykkistenpalveluiden 
kehittämisyksikön (SANKS) lasten ja  nuorten  psykiatrisen  poliklinikanterapeutti  käy  konsultaatiokäynneillä  
Utsjoella  kerran kuukaudessa. Poikkeusoloilla on vaikutusta Norjan puolelta ostettuihin terveyspalveluihin, 
epävarmuus. 
 
Kun saamelainen käyttää asioidessaan saamen kieltä, se vaatii usein erityisjärjestelyjä viranomaisessa. Tällöin 
palvelun saaminen viivästyy esimerkiksi tulkin tai asiakirjakäännöksen hankkimisen vuoksi. Toisinaan edes 
tulkkauksen järjestäminen ei onnistu siitä syystä, ettei tulkkaustarpeeseen ole varauduttu etukäteen eikä 
tulkkia ole saatavilla. Paras tilanne omakielisten palveluiden saatavuuden suhteen näyttäisi olevan pohjois-
saamenkielisillä asukkailla osissa Utsjoen ja Enontekiön kuntia. Heikoin tilanne on Sodankylän kuntalaisilla 
sekä inarin- ja kolttasaamenkielisillä.  
 
Päihdetyössä Enontekiöllä on kehitetty yhteistyössä Samisoster ry:n kanssa saamelaiskulttuurisensitiivisenä    
päihdetyön    avohuollon    työmuotona    mettäterapiaa, joka    on saamelaisista voimavaroista lähtevää, 
paikalliset erityistarpeet huomioivaa, luontoympäristössä tapahtuvaa  ja  ammatillisesti  ohjattua  kuntoutta-
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vaa saamenkielistä pienryhmätoimintaa. SamiSoster ry toteuttaa Enontekiöllä, Inarissa ja Utsjoella saamen-
kielistä päihdeneuvontaa, vertaistoimintaa. Mielenterveystalo.fi -valtakunnallisesta nettipalvelusta on kään-
netty pohjoissaamen kielelle osioita aikuisten masennuksen omahoito-ohjelmasta. 
 
Yhteistyö Norjan ja Ruotsin palveluntarjoajien kanssa on tärkeä keino turvata pohjoissaamenkielisten sosiaa-
li- ja terveyspalveluiden monipuolista saatavuutta. Lähetekäytännöt ovat kuitenkin vaihdelleet kunnasta ja 
erokoisalasta riippuen. Lapin sairaanhoitopiirillä on ollut erikoissairaanhoitosopimus Norjalaisen Helse Finn-
markin kanssa vuodesta 2007 lähtien. Karasjoella on erikoislääkärikeskus sekä lasten, nuorten ja perheiden 
psykiatrisia palveluita ja päihdekuntoutusyksikkö. Lapin sairaanhoitopiiri on hankkinut Norjasta eniten lasten- 
ja nuorten psykiatrian, kuulonhuollon, ihotautien ja kardiologian avohoidon palveluita sekä muutamia synny-
tyksiä Kirkkoniemen sairaalasta. Palveluja ovat käyttäneet muutamat kymmenet potilaat vuosittain. Muoni-
on-Enontekiön terveydenhuollon kuntayhtymällä puolestaan on yhteistyösopimus Ruotsin kanssa Kare-
suvannossa hammashoitoa koskien Inarin- ja koltansaamenkielisten erityissairaanhoidon palveluiden puutet-
ta rajayhteistyö ei helpota, vaan niiden turvaamiseen tarvitaan erityistoimenpiteitä esimerkiksi parantamalla 
kielitaitoisen henkilöstön saatavuutta, lisäämällä kieli- ja kulttuurikoulutusta, rekrytoinnin erityistoimenpiteil-
lä sekä tulkkipalvelun käyttöönotolla. 
 
Sairauksien ehkäisyn ja terveyden edistämisen tueksi ei ole riittävästi saatavilla saamenkielistä ja saamelais-
kulttuurin huomioivaa terveyskasvatusmateriaalia. Materiaalia löytyy jonkin verran pohjoissaamen kielellä, 
inarin-ja koltansaamen kielillä materiaalia ei ole ollenkaan saatavissa. Materiaalit ovat kuntakohtaisia ja niitä 
ei hyödynnetä kattavasti kaikissa kunnissa.  
 

1.3.4 Ikäihmisten palvelut 

 
Lapin maakunta kattaa Suomen pinta- alasta 30 prosenttia ollen näin Suomen maakunnista suurin. Lapissa 
asui vuoden 2018 lopussa 178 522 ihmistä, joista 2018 yli 75- vuotiaita oli 18 835.  Asutus Lapin maakunnan 
alueella on harvaa ja etäisyydet maakunnan sisällä ovat pitkiä. Pitkät välimatkat luovat haasteita kotiin annet-
tavien palvelujen sekä iäkkään mielekkään arjen tukemisen suhteen.  
 
Palvelujen rakenne ja saatavuus  
Vuonna 2018 Lapin alueella 75- vuotiaista asui kotona 90,1 prosenttia, joista 6,7 prosenttia sai omaishoidon 

tuen palveluja ja säännöllistä kotihoitoa 12,4 prosenttia, mukaan lukien tavallinen asumispalvelu. Tehostetun 

palveluasumisen piirissä oli 8,7 prosenttia ja terveyskeskuksien pitkäaikaisasiakkaita 1,2 prosenttia 75 vuotta 

täyttäneistä.  Kotihoidon palveluja saa lähes koko Lapin alueella päivisin ja iltaisin mutta yöaikaisessa palve-

lun saannissa on vaihtelua kuntien välillä.  

Lapin maakunnan alueella palvelurakenne on keventynyt viime vuosina, välimuotoisten asumispalveluiden 

tilasta Lapin kuntien alueella ei ole ajantasaista tietoa lähtöarviointia tehdessä.  

Aiemmin Lapin maakunnan alueella on kehitetty yhteistä mallia palveluohjaukseen mutta se ei ole maakun-

nallisesti käytössä. Lapin maakunnan alueella on pilotoitu myös neuvonta- ja ohjauspuhelinta, mutta sen 

käytöstä luovuttiin vähäisten yhteydenottojen vuoksi. Yhteisten perusteiden laajalla käytöllä parannetaan 

yhdenvertaisuutta Lapin maakunnassa. Aiemmin kehittämistyössä on luotu kotihoidon myöntämisen perus-

teet, omaishoidon tuen myöntämisen perusteet ja toimintamalli sekä sosiaalihuoltolain mukaisten asumis-

palvelujen ja laitoshoidon myöntämisperusteet. Kriteerit ovat vaihtelevasti käytössä eri kunnissa. Palveluoh-

jaus ja – neuvonta osana ennaltaehkäisevää toimintaa toteutuu eri tasoisesti maakunnan alueella. Yhtenäis-

ten toimintatapojen avulla asiakas saa tietoa kolmannen sektorin, yksityisen toimijoiden, kuntien sekä maa-

kunnan toiminnasta ja mahdollisista palveluista.  
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Kotihoitoa tukevia palveluohjaustiimejä on Lapin maakunnan alueella 63,6 prosenttia kunnista sekä ikä-

/seniorineuvoloita 78,8 prosenttia kunnista. Kymmenessä kunnassa on sähköinen palvelukanava neuvontaan 

ja ohjaukseen ikäihmisten palveluiden piirissä. Kunnat ovat eri asemissa asiakkaan pääsyssä sosiaalialan am-

mattilaisen vastaanotolle ikäihmisten palveluissa.  

Kotihoidon asiakkaista 87,9 prosentilla on ajantasainen palvelusuunnitelma ja 24,2 prosenttia palvelusuunni-

telmista asetetaan tavoitteita toimintakyvyn mittaritietojen perusteella. Palvelun tuottava yksikkö laatii 60,6 

prosenttia palvelunsuunnitelmista Lapin maakunnan alueella.  

Eri toimijoiden keskeistä yhteistyötä hyödynnetään hyvinvoinnin tukemisessa vaihtelevasti kunnissa ja maa-

kunnan alueella on nähty tarvetta yhteistyöverkostolle osana HYTE- palveluita.  Eri toimijoiden yhteisiä toi-

menpiteitä pyritään lisäämään vaikuttavaksi todettujen toimintamallien osalta kuten liikunnan, ravitsemuk-

sen ja kaatumisten ehkäisyn näkökulmasta. 

RAI- järjestelmän hyödyntäminen  
Palvelutarvetta arvioidaan RAI- toimintakykymittarilla 12 kunnan alueella. THL:n alueellisen arvion mukaan 

2018 on tehty RAI- toimintakykyarviointi 12,2 prosentille 75- vuotiaista Lapin maakunnassa.   

Henkilöstön osaamista on edistetty RAI:n liittyen erilaisten valmennuksien avulla. Lapin maakunnan alueelle 

on koostettu yhtenäiset kriteerit sosiaalihuoltolain perusteella myönnettävistä palveluista hyödyntäen RAI- 

mittarin MAPLe- 5 asteikkoa, joka kuvaa asiakkaan palvelutarpeen määrää. 

Kotihoidon palveluissa Lapin alueella (2018) asiakkaan toimintakykyä arvioidaan fyysisen (87,9 prosenttia), 

psyykkisen (90,9 prosenttia), kognitiivisen (97,0 prosenttia) sekä sosiaalisen (81,8 prosenttia) toimintakyvyn 

näkökulmasta ja arkitoimista selviytymistä arvioitiin 90,9 prosenttia asiakkaista. 

Perhehoito 
Ikäihmisten perhehoitoa on Lapin alueella kehitetty viime vuosina. Ikäihmisten perhehoidon edistämiseksi 

tarvitaan tietoa asukkaille ja kuntatoimijoille perhehoidon toimintamalleista. Kunnan kustantamia perhehoi-

tokoteja on Lapin maakunnan alueella ollut 2019 kaksi ja vuoden aikana 10 ikääntynyttä sai perhehoidon 

palveluja, hoitopäiviä vuoden 2019 aikana perhehoidon piirissä ollut 2074. Hoitopäivien määrä on noussut 

vuodesta 2017 yhteensä 518 hoitopäivällä. Etäteknologian hyödyntämistä perhehoidossa tulee myös kartoit-

taa ja hyödyntää tarpeen mukaan.  

Maakunnallista/ alueellista omais- ja perhehoidon keskusta/verkostoa on edistetty edellisen maakuntaval-

mistelun aikana. Lapin maakunnan alueella koetaan olevan vahva tahtotila perhehoidon lisäämiseksi.  

Perhehoitoa ja palveluyrittäjyyttä- hankkeen (2017 – 2019) aikana Lapin maakunnan alueella aloitti kolme 

kiertävää perhehoitajaa, sekä kaksi lyhytaikaista perhehoitoa tarjoavaa hoitajaa ja yhteensä 55 ihmistä suo-

ritti perhehoitajan ennakkovalmennus- koulutuksen. 

Teknologia ja etäpalvelut 
Kotiin vietäviä teknologiapalveluja on kehitetty Lapissa turvapalveluiden sekä hyvinvointia tukevia teknolo-

giapalveluiden osalta.  Teknologia on osa uudistuvia toimintamalleja ja lähtökohtana teknologian kehittämi-

selle on ikäihmisen omatoimisuus ja kotona asumisen tukeminen.  Teknologiaa, etäpalveluja ja niistä saata-

vaa tietoa ikäihmisen toimintakyvystä ja hyvinvoinnista palveluiden suunnittelussa hyödynnetään vaihtele-

vasti Lapin kuntien alueella.  
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Teknologian tarjoaa ratkaisuja yksinäisyyden ja turvattomuuden tunteen kokemiseen sekä mahdollistaa 

omaisille uudenlaisen tavan pitää yhteyttä ja osallistua ikäihmisen hoitoon.  Toimivien käytänteiden ja palve-

luketjujen uudistaminen teknologiavälitteisiksi etäpalveluiksi edellyttää teknologian tiivistä sisältymistä koti-

hoitoon, perusterveydenhuoltoon sekä erikoissairaanhoitoon.  Teknologia auttaa ja tukee kotihoidon henki-

löstön työtä ja mahdollistaa lisäresursseja välittömään asiakastyöhön.  

Teknologiaa hyödynnetään erilaisilla turvaratkaisuilla kotihoidon asiakkailla. Kotihoidon asiakkaista kaikilla on 

käytössään turvaranneke.  Kulunseuranta löytyy 84,8%, liiketunnistimiin liittyvää hälytysjärjestelmää käyte-

tään 60,6 % asiakkaista ja kaatumishälytintä hyödynnetään 51,5 % asiakkaista. Asiakkailla käytetään myös 

sähköisiä ovenavaajia, GPS- paikantimia, automaattista valaistusta, älyhellaa. 2018 kotihoidon käyntejä Lapin 

alueella korvattiin etäyhteydellä 8 käynnin verran.   

Etäpalveluita, sähköisiä lomakkeita ja tiedonsiirtopalveluita on kehitetty ja ollaan kehittämässä virtu.fi- palve-

lussa.  

Lähtötilanteen arviointia tehdessä ei ole tietoa, miten palvelusuunnitelmiin pohjautuva toiminnanohjausjär-

jestelmä on käytössä maakunnan alueella. Hankkeen edetessä selvitetään toiminnanohjausjärjestelmien 

käyttöä sekä kartoitetaan siihen liittyviä tuen tarpeita niin henkilöstön kuin johdon osalta.  

Osaaminen 
Ikäihmisten palveluiden henkilöstöltä tarvitaan monialaista osaamista koko palvelujen kokonaisuudessa. 

Ikäihmisen palvelukokonaisuuden yhteensovittaminen tapahtuu asiakassuunnitelman avulla ja sen tulee olla 

ajantasainen sekä kaikkien toimijoiden saatavilla.  

Esimiestyölle ja johtamisella haasteita tuovat uudet toimintamallit ja valmentavan johtamisen painottami-

nen. Ikäihmisten palveluissa Lapin maakunnan alueella tarvitaan geriatrisen ja gerontologisen moniammatilli-

sen osaamisen vahvistamista ja koordinointia palvelukokonaisuudessa. Etäpalvelut ja teknologian hyödyntä-

minen lisäävät digiosaamisen tuen tarpeita henkilöstössä sekä johdon osalta myös resurssien kohdentami-

seen liittyvien sähköisten työkalujen tiedon hyödyntämisessä. 

Henkilöstön osaamista on kehitetty verkostomaisesti muun muassa perhehoidon ja lääkehoidon osalta sekä 

teknologian, kotihoidon, palveluneuvonnan, -ohjauksen sekä kotikuntoutuksen verkostoissa. Erilaisten ver-

kostojen avulla on saatu uusia syötteitä työhön ja osaaminen henkilöstöllä on lisääntynyt.   

Lapin maakunnan alueella vuonna 2018 henkilöstöstä 19,8 prosenttia on kokenut olevan hyvää osaamista 

teknologian hyödyntämisessä hoitotyön tukena ja 27,3 prosenttia koki hyvää osaamista tietotekniikan hyö-

dyntämisessä. Kuntoutumista edistävän toimintatavan hyvää osaamista koki 64,5 prosenttia henkilöstöstä. 

Toimintakyvyn moniulotteisessa arvioinnissa hyvää osaamista koettiin 38 prosentin osalta.  

Palvelusuunnitelman ja RAI- tiedon hyödyntäminen palvelujen suunnittelussa vaihtelee kunnittain.   

 

 

1.4 Tehdyt kehittämistoimenpiteet  

< Kuvaus tehdyistä kehittämistoimenpiteistä ja arviointi niiden edistymisestä > 
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1.5 Seurannan ja arvioinnin tulokset 

< Kuvaus tavoitteiden toteutumisen seurannan ja arvioinnin tuloksista > 
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2. Toiminnan painotuksen siirtäminen raskaista palveluista ehkäisevään ja 

ennakoivaan työhön  
 

2.1 Hankkeen hyötytavoitteet, toimenpiteet ja arviointimittarit 

Sote-keskuksen kehittäminen 

 

 

 

 

 

  

HYÖTYTAVOITTEET   ARVIOINTI 

ENNALTAEHKÄISY JA ENNA-
KOINTI 

    

Tavoite Toimenpiteet Arvioinnin mittarit/kriteerit 

Sote-keskuksen kehittäminen      

Sosiaali- ja terveyskeskuksien 
kehittämisessä vahvistetaan 
perusterveydenhuollon ja sosi-
aalityön yhteistyötä, jolloin 
tuetaan sosiaalisten ongelmien 
ennalta ehkäisyä sekä tuetaan 
paljon tukea tarvitsevien voi-
mavaroja varhaisemmassa 
vaiheessa.  

Avosairaanhoidon vastaanottotoiminnan kehit-
tämisen yhteydessä tarkastellaan paljon palve-
luita käyttävien toimintamallien käyttöönottoa 
perusterveydenhuollon ja sosiaalityön yhteis-
työnä 
 
Potilas- ja asiakaslähtöisen terveys- ja hoito-
suunnitelman laatiminen, yhteisten sote-
asiakkaisen kanssa laaditaan kokonaisvaltaiset 
asiakassuunnitelmat 

Potilas- ja asiakaslähtöisen terveys- ja 
hoitosuunnitelman käyttö 
 
Kokonaisvaltaisten asiakassuunnitel-
mien käyttö 
 
Saamenkielellisten erityistarpeiden 
huomioiminen  

Sosiaali- ja terveyskeskuksissa 
vahvistetaan ennaltaehkäise-
vien työmallien ja toimintatapo-
jen käyttöönottoa. Elintapaoh-
jausta kehitetään monialaisessa 
yhteistyössä ottamalla käyttöön 
vaikuttavia ja laadukkaista 
elintapaohjauksen toimintamal-
leja. Elintapaohjauksessa ja 
hyvien käytäntöjen levittämi-
sessä lisätään yhteistyötä kol-
mannen sektorin kanssa.  
Elintapaohjauksen osaamista 
sosiaali- ja terveyskeskuksissa 
on lisääntynyt. 

Selvitetään elintapaohjauksen hyviä käytäntöjä 
ja malleja ja rakennetaan ”elintapaohjausmal-
lien tarjotin” 

Selvitys käyttöönotettavista malleista 
 
Käyttöön otettavat mallit (sisältö/lkm) 
 
Käyttöön oton edistyminen 
 
Järjestöyhteistyön määrittyminen ja 
käynnistyminen 
 
Koulutusten järjestäminen 
 
Elintapaohjauksen tarjottimen raken-
tuminen/valmiusaste 
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Lapset, nuoret ja perheet 

HYÖTYTAVOITTEET   ARVIOINTI 

ENNALTAEHKÄISY JA ENNAKOINTI     

Tavoite Toimenpiteet Esimerkit arvioinnin mitta-
rit/kriteerit 

Lapset, nuoret ja perheet     

Lasten- ja nuorten perustason palve-
luissa kehitetään mielenterveyttä 
tukevaa ennalta ehkäisevää työtä ja 
työmenetelmiä sekä otetaan käyttöön 
psykososiaalisia menetelmiä yhteis-
työssä erityistason kanssa. Eristysta-
son tukea saadaan monikanavaisesti 
erva-tason OT-keskuksista. Tavoittee-
na on selvittää, suunnitella ja ottaa 
käyttöön varhaisen tuen menetelmiä 
vanhemmuuden tukemiseksi sekä 
tukea mielenterveyttä tukevaa ennal-
taehkäisevää työtä ja työmenetelmien 
käyttöönottoa kunnissa.    

Suunnitellaan ja sovitaan ennalta ehkäisevän 
työn ja varhaisen tuen menetelmien käyttöön-
otosta ja juurruttamisesta esim. Voimaperheet 
kokonaisuuteen kuuluvat ohjelmat, Lapset 
puheeksi, Perhepolku, Koulupoissaolot-
varhainen tuki  
 
Otetaan koulu- ja opiskeluhuollon palveluissa 
käyttöön yleisimpien mielenterveyshäiriöiden 
ennaltaehkäisyyn ja hoitoon soveltuvat psyko-
sosiaaliset menetelmät:  
o Masennusoireisiin suunnattu Inter Personal 
Counseling (IPC)   
 

Varhaisen tuen ja ennaltaehkäise-
vien menetelmien valinta ja käyt-
töönoton tilanne 
 
Voimaperheet-kokonaisuuden 
edistyminen 
 
Psykososiaalisten menetelmien 
käyttöönotto 
 
 

 

 

2.2 Tiedonkeruun ja arvioinnin menetelmät  

 

Ennaltaehkäisy ja ennakointi Tiedonkeruun ja arvioinnin menetelmä  

Sote-keskuskehittäminen  

Lapset nuoret ja perheet Voimaperheet-ohjelman seuranta- ja tutkimustieto 
IPC-ohjelman seurantatieto 
Muiden mahdollisesti käyttöönotettavien/juurrutettavien/laajennettavien 
menetelmien seurantatieto 
Vaikuttavuuden seurannassa kuntia kannustetaan hyödyntämään kansallista 
FinLapset kyselytutkimusta ja kouluterveyskyselyä. 

 

2.3 Lähtötilanteen arvioinnin tulokset 

 

Sote-keskuksen kehittäminen 

Vuosina 2015-2017 Paljon tukea tarvitsevat – paljon palveluita käyttävät hankkeessa kehitettiin sosiaali- ja 

terveydenhuollon yhteinen toimintamalli paljon palveluita käyttävien tukemiseksi ja yhtenäisen asiakassuun-

nitelman laatimiseksi.  Toimintamallia pilotoitiin Rovaniemellä ja Sodankylässä ja malli on käytössä Rovanie-

mellä.  Useat kunnat ovat nostaneet kehittämistarpeeksi sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden välisen 

yhteistyön. Hankkeen aikan tarkastellaan monialaisen yhteistyön toimintamallin   käyttöä ja edistetään toi-

mintamallin käyttöä hankkeen aikana. 

Terveys- ja hoitosuunnitelmat ovat käytössä ja potilas- ja asiakaslähtöisen hoitosuunnitelman käyttöä ediste-

tään hankkeen aikana.  
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Lapset, nuoret ja perheet 

Vuoden 2019 kouluterveyskyselyn mukaan mielialaan liittyviä ongelmia kahden viime viikon aikana oli koke-

nut 4.-5.luokkalaisista lappilaisista lapsista 16,8 % ja 8.-9. luokkalaisista nuorista 30.6 % , lukion 1.-2. luokan 

oppilaista 40,9 % ja ammattikoululaisista 26,5 % oli ollut huolissaan mielialastaan viimeksi kuluneen vuoden 

aikana. 42,8 % lappilaisista 8. ja 9. luokan oppilaista ei ollut saanut tukea ja apua koulun aikuisilta tai palve-

luista mielialaan liittyviin asioihin, vaikka olisi tarvinnut. 

Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen tarve on Lapissa keskimääräistä tai sitä suurempaa. Lapin kuudes-

sa kunnassa on kasvatus- ja perheneuvola, mutta kasvatus- ja perheneuvontaa annetaan kaikissa kunnissa. 

Monet pienemmät kunnat täydentävät palveluja ostopalveluilla esim. psykologi, toimintaterapeutti, lasten-

psykiatri ja perheterapeutti. Lasten ja nuorten mielenterveyspalveluissa on kuntakohtaisia eroja. Monissa 

Lapin kunnissa lapsi- ja perhepalveluiden resurssia on suunnattu lisääntyvässä määrin perustason palveluihin. 

Edelleen tarvitaan ennaltaehkäisevien palveluiden vahvistamista ja monialaisen yhteistyön kehittämistä.  

Perhekeskustoimintamalli Lappiin- hankkeen(LAPE) aikana (2017-2018) Lapissa lähti mukaan Turun yliopiston 

lastenpsykiatrian tutkimuskeskuksen kehittämään Voimaperheet- huomaa hyvä lapsessasi ohjemaan 20 La-

pin kuntaa, jotka ovat edelleen mukana mallissa. Voimaperheet- ole läsnä lapsellesi ohjelma on esitelty Lapin 

kunnille ja vuoden 2021 alusta ohjelma käynnistyy 20 Lapin kunnassa. 

Jyväskylän yliopiston kehittämää Perhepolku ohjelmaa on esitelty useille Lapin kunnille ja useat kunnat ovat 

olleet kiinnostuneet ohjelmasta. Kittilässä terveydenhoitajat on jo koulutettu ohjelmaan. Kaarinassa kehitet-

tyä Koulupoissaolot-varhainen tuki mallia levitettiin LAPE-hankkeen aikana seitsemään Lapin kuntaan. Lapissa 

on koulutettu työntekijöitä Lapset puheeksi perheinterventioon, mutta se on osittain huonosti käytössä kun-

nissa ja osaamista ei aina ole päivitetty. 

Lapin sairaanhoitopiirissä on vuonna 2019 tehty lasten- ja nuorten neuropsykiatrinen palvelupolku monialai-

sessa yhteistyössä ja kuntiin on nimetty NEPSY-yhdyshenkilöt. Palvelupolkutyöskentelyssä on ollut edustaja 

jokaisesta Lapin sairaanhoitopiirin kunnasta, Lapin sairaanhoitopiirin eri erityisaloilta, Kolpeneen palvelukes-

kuksesta, järjestöistä, KELA:sta. LIsäksi kehittäjäasiakkaat ovat olleet aktiivisesti mukana palvelupolun kehit-

tämisessä.  

Lapin sairaanhoitopiirissä ja Rovaniemen kaupungissa on koulutettu useita työntekijöitä IPT-N menetelmään. 

Parhaillaan Lapin sairaanhoitopiiristä kaksi työntekijää on IPC menetelmäohjaajakoulutuksessa. IPC- mentel-

män käyttöönotosta on laadittu erillinen tarkentava toimeenpanosauunnitelma Pohjois-Pohjanmaan 

PoPsote-hankkeen kanssa.  

 

2.4 Tehdyt kehittämistoimenpiteet  

< Kuvaus tehdyistä kehittämistoimenpiteistä ja arviointi niiden edistymisestä > 

2.5 Seurannan ja arvioinnin tulokset 

< Kuvaus tavoitteiden toteutumisen seurannan ja arvioinnin tuloksista > 
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3. Palveluiden laadun ja vaikuttavuuden parantaminen  

3.1 Hankkeen hyötytavoitteet, toimenpiteet ja arviointi 

Sote-keskuksen kehittäminen 

HYÖTYTAVOITTEET   ARVIOINTI 

VAIKUTTAVUUS JA LAATU     

Tavoite Toimenpiteet Arvioinnin mittarit/kriteerit 

Sote-keskuksen kehittäminen    

Sosiaali- ja terveyskeskuksissa otetaan 
käyttöön vaikuttaviksi todettuja työs-
kentelytapoja ja ennaltaehkäiseviä 
työmalleja. Vaikuttavat työskentelyta-
vat edes auttavat hoitoon ja palvelun 
piiriin pääsyssä ja tehostavat hoi-
don/palvelun sisällöllistä laatua ja 
vaikuttavuutta.  

Toiminta-, ja työskentelymallien kehittäminen 
sosiaali- ja terveyskeskuksissa (esim. tiimi- ja 
työparityön kehittäminen, konsultaatiokäytän-
nöt, tehostettu ensikäynti), etäkontaktien li-
sääminen 
 
Potilas- ja asiakaslähtöisen terveys- ja hoito-
suunnitelman käyttöönotto 
 
Terveysvalmennukset potilaan tavoitteen tuke-
miseksi terveys- ja hoitosuunnitelman mukaan 
 
Perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon yhtei-
sille asiakkaille kokonaisvaltaisen asiakassuunni-
telman käyttöönotto  
 
Ennaltaehkäisevien työmenetelmien käyttöön-
otto ja elintapaohjauksen palvelutarjottimen 
rakentamisen. Toimilla edistetään kansansai-
rauksien ehkäisyä, hoitoa ja hoidon vaikutta-
vuutta (mm. kansansairaudet ja muistisairau-
det). 

Kehitetyt työskentelymallit ja 
niiden käyttöönoton edistymi-
nen 
 
Potilas- ja asiakaslähtöisen ter-
veys- ja hoitosuunnitelman 
käyttö 
 
Kokonaisvaltaisten asiakassuun-
nitelmien käyttö 
 
Henkilöstön kouluttaminen ja 
muu tuki/valmennus 

Otetaan käyttöön uusia sähköisiä 
palveluita ja edistetään jo käytössä 
olevien sähköisten palveluiden käyttöä 
palveluiden saatavuuden edistämiseksi 
koko maakunnan alueella. Palveluiden 
yhdenvertaisuus, yhdenmukaisuus ja 
saatavuus paranevat sähköisten palve-
luiden käyttöönotolla.     

Virtu-palvelun käytön laajentaminen 
 
Selvitetään Oma-Olo palveluiden käyttöönottoa 
ja toteutusta kunnissa 
 
Selvitetään muiden sähköisten asioinnin palve-
luiden käyttöönottoa 
 
Ammattilaisten väliset konsultaatio-, viestinväli-
tys- sekä työparipalvelujen kehittäminen 
 
Etäkonsultaatiotoiminnan suunnittelu ja kehit-
täminen 

Selvitysten edistyminen 
 
Käyttöön otetut palvelut 
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Saamenkielen ja kulttuurinmukaiset palvelut 

HYÖTYTAVOITTEET   ARVIOINTI 

VAIKUTTAVUUS JA LAATU     

Tavoite Toimenpiteet Arvioinnin mittarit/kriteerit 

Saamenkielen ja kulttuurimukaiset 
palvelut 

    

 Vahvistetaan saamenkielistä ja kulttuurista 
osaamista mielenterveys- ja päihdepalveluissa 
sekä lapsi- ja perhepalveluissa.  
 
Luodaan kriteeristöä saamelaiskulttuurisille 
toimintatavoille laadun ja vaikuttavuuden 
yhtenäistämiseksi.  

Saamenkielisten ja kulttuurinmu-
kaisten palvelujen kriteeristön 
eteneminen 
 
Kyselyt  
 
Kartoitukset 

 

3.2 Tiedonkeruun ja arvioinnin menetelmät  

 

Vaikuttavuus ja laatu Tiedonkeruun ja arvioinnin menetelmä  

Sote-keskuskehittäminen Hankesuunnitelma 

Saamenkielen ja kulttuurinmukaiset palvelut Niskala, Räisänen, Martin 2016: Lapin sairaanhoitopiirin 
alueen sosiaali- ja terveydenhuollon tulevaisuuden palve-
luprosessit. Loppuraportti. 

  

 

3.3 Lähtötilanteen arvioinnin tulokset 

 

Sote-keskuksen kehittäminen  

Lapin alueella on kehitetty erilaisia hyviä käytäntöjä ja toimintamalleja, joita ei kuitenkaan ole otettu katta-

vasti käyttöön. Terveys- ja hoitosuunnitelmat ovat käytössä, mutta niissä on lähestymistavoissa eroavaisuuk-

sia esimerkiksi sairaus- tai asiakaslähtöisyyden näkökulmasta. Kolarin mallissa suuntaus on, että hoitosuunni-

telmia viedään aiempaa asiakaslähtöisempään suuntaan. Hoitosuunnitelma laaditaan asiakkaan lähtökohdis-

ta ja sen toteutumisessa asiakasta tuetaan. Keskeistä on huomioida hoidon jatkuvuus etenkin monisairaiden 

kohdalla. 

Aiemman  avovastaanoton kehittämisen yhteydessä tapahtui ensilinjan vahvistamisessa, asiakassegmentoin-

nissa episodiasiakkuuksiin ( ’piipahtajat’) ja terveyshyötyasiakkuuksiin (’kamut ja väärtit’), hoidon jatkuvuu-

den parantamisessa vastuutyöntekijän nimeämisellä kaikille asioineille, sekä piipahtajien tarpeisiin vastaami-

nen mahdollisimman pian ja mahdollisimman kevyellä palvelulla, esim. puhelinkontaktissa, asiakaslähtöisen 

hoitosuunnitelman laatiminen kamuille ja väärteille sekä proaktiivisen terveysvalmennuksen tarjoaminen 

terveyshyötyasiakkaille. Tiimityö, oman työn hallinta, tilannekuvajohtaminen ja tiedolla johtaminen ylipäänsä 

ovat toimintamallissa olennaisia. Segmentointi kiireellisiin ja kiireettömiin purettiin ja määräaikaiskontrolleis-

ta pääosin luovuttiin. Entinen aluemalli ja työparimalli osin säilytettiin mutta erillisestä kiirevastaanotosta 

(pikapoli) luovuttiin. Käytännössä terveyskeskuksen aiemmin 2 – 4 viikon mittainen jono poistui, asiakasko-
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kemus, jota seurattiin mm. puhelinhaastatteluilla, on ollut hyvin positiivista ja henkilökunta on motivoitunut 

uuteen toimintamalliin. Positiiviset muutokset saatiin aikaan ilman resurssi- ja kustannuslisää perustoimin-

taan. Kehittämisessä lisättiin sähköistä yhteydenottoa ja tiedolla johtamista mm. vaikuttavuusmittareiden 

käyttöönotolla.  

Digitalisaation ja sähköisen asioinnin yhteinen kehittäminen Lapin maakunnan alueella on perustunut eri 

toimijoiden väliseen yhteistyöhön, eri kehittämishankkeissa toteutettuihin ja organisaatioiden omiin ratkai-

suihin. Lapin ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirit, Kolpeneen palvelukeskus, Pohjois-Suomen sosiaalialan osaa-

miskeskus sekä Lapin alueen kunnat ovat tehneet yhteistyötä jo kymmenen vuotta asukkaiden sähköisen 

asioinnin edistämiseksi virtu.fi -palveluiden osalta. Toiminnan taustalla on ollut alueellisesti kilpailutetut säh-

köisen asioinnin mahdollistavat järjestelmät: sähköinen ajanvaraus, kuvapuhelinpalvelut sekä tietoturvallinen 

viestinvälitys ja sähköiset lomakkeet. Alueellisesti kilpailutettujen järjestelmien lisäksi Lapin kunnissa ja sai-

raanhoitopiireissä, yksityisillä palveluntuottajilla sekä järjestöillä on sähköisiä palveluita mm. oirearvioihin ja 

eri sairausryhmiin liittyen.  Virtu.fi - palveluportaali1 on jo toimiva alusta/portaali, mihin kuntien sosiaali- ja 

terveyspalvelukeskuksien digitaaliset palvelut voidaan tuottaa ja koota, niin että asiakkaat ja potilaat  löytä-

vät uudet digitaaliset palvelut helposti sekä ammattilaiset saavat tukea ja konsultaatiota osaamiseen liittyen. 

Mehiläinen Länsi-Pohja Oy:n on Meri-Lapin alueen toiminnassa ottanut käyttöön omia sähköisiä palveluita, 

kuten Mehiläisen digiklinikan ja muita omia hallinnon tietojärjestelmiä, joita tarvittavilta osin on integroitu 

LPSHP/kuntien omistamiin ja käytössä oleviin tietojärjestelmiin. Pääosa perusterveydenhuollon ja erikoissai-

raanhoidon järjestelmistä kuitenkin edelleen perustuu alueen kuntien ja LPSHP tietojärjestelmäratkaisuihin. 

Meri-Lapin alueen ulkoistamissopimus antaa Mehiläinen Länsi-Pohja Oy:n mahdollisuuden ottaa käyttöön 

omia digitaalisia ratkaisujaan palveluidensa tuottamiseksi. Järjestäjä voi kuitenkin vaatia tietyiltä osin yhden-

mukaisiin ratkaisuihin valvontavastuun hoitamiseksi myös tietojärjestelmien osalta. 

Oma Olon ammattilaispalvelut eivät ole käytössä Lapin alueella.  Organisaatiokohtaisen kehittämissuunni-

telman laadinnan yhteydessä selvitetään tarkemmin sähköisen asioinnin kehittämisen organisaatiokohtaiset 

kehittämistarpeet ja laaditaan hankesuunnitelman mukaisten. 

Kattavaa tietoa ennaltaehkäisevien vaikuttavien työmenetelmien käytöstä hankkeen käynnistyessä ei ole. 

Hankkeen aikana otetaan selvää elintapaohjauksen hyvistä käytännöistä, valitaan käyttöön otettavat mallit ja 

viedään ne käytäntöön. Työn lopputuloksena muodostuu elintapaohjauksen tarjotin Lappiin, jota hyödynne-

tään sosiaali- ja terveyskeskuksissa. Toimilla edistetään kansansairauksien ehkäisyä, hoitoa ja hoidon vaikut-

tavuutta (mm. kansansairaudet ja muistisairaudet). Sote-keskuksen kehittämisessä huomioidaan järjestöyh-

teistyön mahdollisuudet mm. asiakkuuksien muodostumisessa järjestöjen kautta sekä elintapaohjauksen 

kehittämisessä. Näiltä osin laaditaan erillisselvitys, joka toimii elintapaohjausmallien tarjottimen rakentami-

sen tausta-aineistona.  

                                                           
1 Virtu.fi -palveluportaalia on kehitetty laajassa yhteistyössä kuntien, kuntayhtymien, järjestöjen, yritysten sekä teknologiayritysten 

kanssa. Virtu.fi -palveluportaali kokoaa kuntien, kuntayhtymien, järjestöjen, yritysten sosiaali- ja terveyspalveluita saman sivuston 

alle. Kuntalaisilla on käytettävissä verkkoasiointia, ajanvarausta, ohjausta, neuvontaa, mittareita ja laskureita. Ammattilaisille on 

tarjolla mm. konsultaatiota, tukea osaamiseen, tiedonsiirtomahdollisuus suojatussa yhteydessä. www.virtu.fi ja 

www.virtu.fi/ammattilaiset 

 

 

http://www.virtu.fi/
http://www.virtu.fi/ammattilaiset


26 
 

Saamenkielen ja kulttuurimukaiset palvelut 

Saamelaiset kohtaavat monia haasteita sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä. Omakieliset palvelut ja työn-

tekijöiden kulttuurisensitiivisyys korostuvat erityiseti sosiaali- ja terveyspalveluissa, joissa käsiteltävät asiat 

ovat usein hyvin henkilökohtaisia ja vaikeasti sanallisesti ilmaistavia. Nykyiset yksilökeskeiset psykososiaaliset 

tai kriisipalvelut eivät vastaa saamelaisyhteisöjen tarpeisiin. Palvelut eivät aina tavoita apua tarvitsevaa saa-

melaisväetöä tai palveluiden sisällöt eivät tue riittävällä tavalla saamelaisväestön psyykkistä hyvinvointia. 

Tarvitaan sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille suunnattua kielellistä ja kulttuurista koulutusta, jotta 

palvelutarpeet tunnistetaan paremmin.   

3.4 Tehdyt kehittämistoimenpiteet  

< Kuvaus tehdyistä kehittämistoimenpiteistä ja arviointi niiden edistymisestä > 

3.5 Seurannan ja arvioinnin tulokset 

< Kuvaus tavoitteiden toteutumisen seurannan ja arvioinnin tuloksista > 

 

4. Palveluiden monialaisuuden ja yhteentoimivuuden varmistaminen   
 

4.2 Hankkeen hyötytavoitteet, toimenpiteet ja arviointimittarit 

< Kuvaus hankkeen omista hyötytavoitteista > 

Sotekeskuksen kehittäminen 

HYÖTYTAVOITTEET   ARVIOINTI 

MONIALAISUUS JA YHTEENTOIMI-
VUUS 

    

Tavoite Toimenpiteet Arvioinnin mittarit/kriteerit 

Sote-keskuksen kehittäminen      

Sosiaali- ja terveyskeskusten palve-
luneuvontaa ja ohjausta kehitetään 
niin, että oikean neuvon ja avun saa 
monikanavaisesti erilaisilla yhtey-
denottotavoilla ja tarpeenmukai-
seen palveluun pääsee sujuvasti ja 
oikea-aikaisesti. Asiakas löytää 
tarvitsemaansa tietoa palveluista ja 
saa neuvontaa ehkäisevästi, matalal-
la kynnyksellä, monikanavaisesti 
sekä tarvittaessa ohjautuu oikean 
palvelun piiriin mahdollisimman 
vähillä yhteydenotoilla.  

Kehitetään kunnan sote-neuvontaa ja -
ohjausta niin, että asiakas löytää helposti 
tarvitsemaansa tietoa ja saa neuvontaa 
ehkäisevästi, matalalla kynnyksellä, moni-
kanavaisesti sekä tarvittaessa ohjautuu 
oikean palvelun piiriin mahdollisimman 
vähillä yhteydenotoilla.  

Palveluiden kirjaaminen PTV:n 
 
Digitaalisten neuvonta- ja itsepalveluiden 
käyttöönoton edistyminen 
 
Ohjaus- ja neuvontapalveluiden suunnitte-
lun ja sopimisen edistyminen 
 
Selvitys kolmannen sektorin toimijoista/ 
edistyminen 

Monialaista ja monitoimijaista 
yhteistyötä sekä eritystason tukea 
perustason palveluihin vahvistetaan. 
Sosiaali- ja terveydenhuollon am-
mattihenkilöiden osaamista tuetaan 
ja vahvistetaan.  

Hoito- ja palveluketjutyön suunnittelu ja 
toteutus hankkeen neljällä osa-alueella. 
Terveyskeskuksen työskentelykäytäntöjen 
tarkastelu ja kehittäminen 
 
Ammattilaisten osaamisen vahvistamisen 
tarpeet selvitetään kaikilla hankkeen osa-
alueilla. Suunnitellaan ja toteutetaan osaa-
misen vahvistamiseksi valmennusta ja 
koulutusta, kehitetään konsultaatiokäytän-
töjä ja työskentelytapoja (esim. tiimi- ja 

Arviointi osa-alueiden kautta 
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työparityöskentelymalleja) 

 

4.2 Tiedonkeruun ja arvioinnin menetelmät  

 

Monialaisuus ja yhteentoimivuus Tiedonkeruun ja arvioinnin menetelmä  

Sote-keskuskehittäminen Hankesuunnitelma 

 

 

4.3 Lähtötilanteen arvioinnin tulokset 

 

Kunnat ovat kehittäneet palveluohjausta ja neuvontaa eri tavoin, hankkeiden tukemana tai täysin omana 

toimintanaan. Jokainen kunta vastaa itse omasta palveluneuvonnasta ja ohjauksesta ja kunnat ovat hankki-

neet erilaisia digitaalisia neuvonta- ja itsepalveluita palveluihin ohjautumisen tukemiseksi. Sote-palvelut on 

kirjattu melko kattavasti palvelutietovarantoon. Sote-uudistusta tukevia hankkeita valmisteltaessa maa-

kunnassa nostettiin palveluohjaus- ja neuvonnan kehittäminen tärkeäksi kehittämiskohteeksi. Kehittämistä 

viedään eteenpäin yhdessä Rakenneuudistusta tukevan hankkeen kanssa.  

 

4.4 Tehdyt kehittämistoimenpiteet  

< Kuvaus tehdyistä kehittämistoimenpiteistä ja arviointi niiden edistymisestä > 

4.5 Seurannan ja arvioinnin tulokset 

< Kuvaus tavoitteiden toteutumisen seurannan ja arvioinnin tuloksista > 
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5. Kustannusten nousun hillitseminen   

5.1 Hankkeen tavoitteet 

 

KUSTANNUSKASVUN HILLINTÄ     

Tavoite Toimenpiteet Arvioinnin mittarit/kriteerit 

Asiakkaalle turvataan peruspalveluissa sosiaali-
huollon, perusterveydenhuollon ja erikoissai-
raanhoidon yhteensovitettuja palveluita. Moni-
toimijainen yhteistyö ja työnjako sovitaan hoito-
ja palveluketjutyön kautta, jolloin poti-
laan/asiakkaan ohjautuminen oikea-aikaisen 
hoidon ja palvelun piiriin paranee. Palveluoh-
jausta ja neuvontaa, monitoimijaista yhteistyötä 
sekä sosiaali- ja terveyskeskuksen toimintoja ja 
työskentelytapoja kehittämällä hoidon ja palve-
lun piiriin pääsee tarpeen edellyttämässä ajassa 
monikanavaisesti. Sähköisiä palveluita kehittä-
mällä ja käyttöönottamalla turvataan yhdenver-
taiset palvelut kustannustehokkaasti pitkien 
matkojen maakunnassa. Ennaltaehkäisevien 
työmallien ja toimintatapojen käyttöönottoa 
vahvistetaan ja asiakkaan/ potilaan omaehtoista 
hyvinvoinnin edistämistä tuetaan. Kehittämi-
seen osallistettu sosiaali- ja terveydenhuollon 
henkilöstö on osaavaa, sitoutunutta ja osaamis-
ta hyödynnetään laajasti sähköisiä palveluita 
hyödyntämällä.  

Sote-keskuksen kehittäminen 
(mm. työskentelykäytäntöjen ja 
toimintamallien kehittäminen, 
ennaltaehkäisevät työskentely-
tavat) 
 
Monialaisen yhteistyön lisäämi-
nen hankkeen osa-alueiden 
mukaisesti (mm. hoito- ja palve-
luketjujen kuvaaminen ja käyt-
töönotto, matalan kynnyksen 
palveluiden kehittäminen) 
 
Palveluohjauksen ja neuvonnan 
kehittäminen 
 
Sähköisten palveluiden käyt-
töönoton edistäminen  
 
Henkilöstön osaamisen vahvis-
taminen kehittämisen yhtey-
dessä, erityistason tuki perusta-
solle 

Hankkeen aikana on haastavaa seurata kustan-
nusten kehitystä. Kuntien tiedot eivät ole tällä 
hetkellä vertailukelpoisia ja hankkeen toteutusai-
ka on varsin lyhyt kustannusten nousun hillitse-
miseen.  
Arvioinnin mittarit/kriteerit määritetään hank-
keen käynnistyessä.  

 

5.2 Tiedonkeruun ja arvioinnin menetelmät  

< Kuvaus siitä miten tietoa kerätään (esim. rekisterit ja tilastot, asiakas/potilastietojärjestelmät) ja miten 

arviointia tehdään kerätyn tiedon perusteella > 

5.3 Lähtötilanteen arvioinnin tulokset 

< Kuvaus mittareiden/kriteerien avulla tehdyn lähtötilanteen arvioinnin tuloksista > 

5.4 Seurannan ja arvioinnin tulokset 

< Kuvaus tavoitteiden toteutumisen seurannan ja arvioinnin tuloksista > 


