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1. Toimeksianto ja toteutus
1.1 Kokeilulainsäädäntöhankkeen sisältö
Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen kehittämisestä vuosina 2011-2014 koskevan lain
(8.4.2011/305) tarkoituksena on kehittää alan toimijoiden yhteistyönä sosiaali- ja terveydenhuollon
järjestämistä tavalla, joka tukee perusterveydenhuollon, sosiaalihuollon sekä erityistason palvelujen
yhteensovittamista väestön tarpeiden mukaisesti siten, että asiakas saa tarvitsemansa palvelut eheänä kokonaisuutena.
Sosiaali- ja terveydenhuollon aluekokeilun lähtökohta on riittävän suuri kunta tai kuntien muodostama alue, joka vastaa sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalveluista sekä osasta erityistason palveluja yhtenä kokonaisuutena. Lain 2 § mukaan kehittämisen yleisenä tavoitteena on kehittää sosiaalija terveydenhuollon järjestämistä yhden organisaation kokonaisvastuulla yhteen sovitettuna kokonaisuutena siten, että:
1) turvataan laadukkaiden, vaikuttavien ja tehokkaiden palvelujen riittävä ja yhdenvertainen
saatavuus;
2) vahvistetaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä, sairauksien ja sosiaalisten ongelmien
ehkäisyä sekä peruspalveluja;
3) varmistetaan erityistason osaamisen tuki peruspalveluille;
4) luodaan kestävät palvelujen järjestämisen rakenteet;
5) vahvistetaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen sekä palvelujen kehittämiseen osallistuvien tahojen yhteistoimintaa ja sitä tukevia rakenteita.
Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä kehitetään sosiaali- ja terveysministeriön sekä sen alaisten virastojen ja laitosten sekä alueelliseen kokeiluun hyväksyttävien kuntien ja kuntayhtymien yhteistyönä. Kunta tai kuntayhtymä voi hakea mukaan kokeiluun toimittamalla sosiaali- ja terveysministeriölle kuntaa tai kyseisiä kuntia koskevan alueellisen kokeilun suunnitelman.
Sosiaali- ja terveysalueita koskevan kokeilun tarkoituksena on kerätä kokemuksia sote-alueen muodostamisesta ja toiminnallisuudesta järjestämislain valmistelua varten. Kokeilu vastaa kuntien ilmaisemaan tarpeeseen kehittää omaa toimintaa sote-aluemallin pohjalta.
1.2 Selvitystyön toteutus
OYS-erva kesäpäivillä Rovaniemellä 19.8.2011 päätettiin valmistella sairaanhoitopiirien yhteistyönä rahoitushakemus ERVA-aluekokeiluhankkeeseen, jota Kainuun maakunta –kuntayhtymä hallinnoisi. STM:ltä tuli myöntävä päätös hankkeelle, jossa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen
kehittämisestä annetun lain (305/2011) mukaisesti sosiaali- ja terveydenhuoltoa kehitetään kuntayhtymien yhteistyönä. Hankkeen toteuttamisaika on vuosi 2012 ja kokonaiskustannukset 156 100 e,
josta ministeriön rahoitusosuus on 75 %. Hankkeen valvojana on sosiaali- ja terveysministeriön
puolesta lääkintöneuvos Timo Keistinen.
Aluekokeiluhankkeen tarkoituksena on pohjoisen ERVA-alueen järjestämissopimukseen nojautuen
luoda tulevaisuuden yhteistyörakenne perus- ja erikoistason sosiaali- ja terveyspalveluitten kokonaisuudistuksesta. Yhteistyön päämääränä on palvella laadukkaasti koko alueen asukkaita järkevällä
kustannusrakenteella.
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Tavoitteina ovat:
1. Tunnistaa alueelliset kilpailukykytekijät ja organisoida ne laadukkaaksi ja tehokkaaksi kokonaisuudeksi.
2. Selvittää vaihtoehdot ja valmistella niiden edellyttämät toimet erityistason sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseksi.
3. Kehittää sosiaalihuollon erityispalveluiden ratkaisumallit Pohjois-Suomessa.
Hankkeen ohjausryhmän ovat muodostaneet sairaanhoitopiirien johtajat: Jari Jokela LSHP, Riitta
Luosujärvi LPSHP, Maire Ahopelto Kainuu, Hannu Pajunpää KPSHP ja Hannu Leskinen PPSHP.
Ohjausryhmä pyysi aluekokeiluhankkeen selvitysmiehiksi lääkintöneuvokset Tuomo Pääkkösen ja
Lauri Nuutisen. Selvitysmiestyöryhmän sihteerinä toimi OYS-erva koordinaattori Sari Nevakivi.
1.3 Kunta- ja palvelurakenneuudistus
Kunta- ja palvelurakenneuudistus käynnistyi vuonna 2005. Laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta (169/2007, nk. puitelaki) tuli voimaan helmikuussa 2007. Puitelain tavoitteena on toiminnalliseen kokonaisuuteen pohjautuvien kuntien ja yhteistoiminta-alueiden muodostaminen. Lain tavoitteena on kaupunkiseutujen yhteistyön tiivistämisellä pyrkiä edistämään kuntalaisen arjen näkökulmasta hyvin toimivaa, yhtenäistä ja toiminnallista aluetta.
Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen tavoitteena on elinvoimainen, toimintakykyinen ja eheä kuntarakenne. Tavoitteena on myös taloudellinen ja kattava palvelurakenne, joka turvaa koko maassa
laadukkaat palvelut ja niiden saatavuuden. Uudistusta on toteutettu kehittämällä kuntarakennetta,
palveluiden rakenteita, tuotantotapoja ja organisointia.
Uudistuksen eteneminen
Kuntien eteneminen uudistuksen tavoitteiden toteuttamisessa on ollut vaihtelevaa. Ongelmana on,
että kuntarakenne on tehtyjen liitostenkin jälkeen hajanainen ja pienkuntavaltainen. Myös kuntien
päätöksenteko, joka koskee puitelakiin sisältyneitä väestöpohjatavoitteita erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon osalta on osoittautunut hitaaksi. Kunnat ovat siirtäneet yhteistoiminta-alueille sosiaalihuollon palveluita eri tavoin. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut ovat jakautumassa kahdelle
hallintotasolle jolloin palveluiden saumattomuus vaarantuu.
Tämän johdosta kunta- ja palvelurakenneuudistusta koskevaa puitelakia on muutettu keväällä 2011
mm. siten, että valtioneuvostolla on toimivalta velvoittaa kunta yhteistoimintaan sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskevan väestöpohjavaatimuksen täyttämiseksi, mikäli kunnat eivät lain määräaikaan
(31.8.2011) mennessä ole tehneet asiaa koskevia päätöksiä. Lain mukaan valtioneuvosto voi tehdä
päätökset kuntien velvoittamisesta yhteistoimintaan kesäkuun 2012 loppuun mennessä. Lakimuutoksella täsmennettiin myös sosiaalihuollon palveluja koskevaa yhteistoimintavelvoitetta. Sen mukaan kuntien tulisi siirtää yhteistoiminta-alueille kaikki sosiaalihuollon palvelut lasten päivähoitoa
lukuun ottamatta, siirtymäaikaa olisi vuoden 2015 alkuun saakka.
Suunnitelmavelvoite on saanut kaupunkiseudut arvioimaan seudullista yhteistyötä uudella tavalla.
On uudistettu tavoitteita ja toimintatapoja ja käynnistetty uusia yhteistyöprosesseja.
Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen jatkotoimet hallituskaudella 2011-2015
Pääministeri Kataisen hallitusohjelman mukaisesti on käynnistetty koko maata koskeva kuntauudistus, jonka tavoitteena on vahvoihin peruskuntiin pohjautuva kestävä ja elinvoimainen kuntarakenne,
jolla turvataan palvelujen yhdenvertainen saatavuus koko maassa. Vahvojen peruskuntien muodos5

tamiseksi on valmisteilla rakennelaki, joka tulee voimaan ensi vuonna. Osana kuntauudistusta
STM:n palvelurakennetyöryhmä valmistelee sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistamista. Sama työryhmä valmistelee myös lakia sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä, rahoituksesta, kehittämisestä ja valvonnasta (nk. järjestämislaki). Tämän työn tulee valmistua vuoden
2012 loppuun mennessä. Väliraportin mukaan kuntien ja sosiaali- ja terveydenhuoltoalueiden (sote)
yhteisiä keskitettäviä tehtäviä varten on viisi erityisvastuualuetta (erva). Tuleva kuntarakenne ratkaisee vahvojen kuntien lisäksi tarvittavien sote-alueiden määrän. Nämä voivat toimia vastuukuntamallilla tai kuntayhtyminä. Hallituksen kesäkuun lopun 2012 linjausten mukaan sote-alueiden
väestömäärä (vähintään 20 000), syntyvyys (yli 50/v), työpaikkaomavaraisuus (80 %) ja talouden
tila (kriisikuntakriteerit) määrittävät alueiden rakentumista. Hallitus arvioi kuntauudistuksen etenemistä vuoden 2013 lopulla.
1.4. OYS-ERVA- aluekokeiluhankkeen reunaehdot
Pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelman (2011) mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitusja järjestämisvastuu on samalla organisaatiolla, vahvalla peruskunnalla tai sosiaali- ja terveydenhuoltoalueella = yhteistoiminta-alueella.
1.4.1. Muuttuva lainsäädäntö


1.5.2011 voimaan tullut terveydenhuoltolaki ohjaa myös palveluitten järjestämistä. Esim.
ensihoidon tehtävät siirtyvät 1.1.2013 alkaen nykyisten sairaanhoitopiirien järjestettäväksi.
Hoitoon pääsyn aikarajat kiristyivät tuoden toimiville organisaatioille lisää velvoitteita.



Päivystysasetus, joka annettaneen syksyllä 2012, tulee tiukentamaan päivystävien erikoissairaanhoidon yksiköitten toiminnallisia vaatimuksia. Kun samanaikaisesti erikoislääkäreitten
saaminen vaikeutuu, joudutaan OYS-erva-alueella luopumaan useista hajautetuista, ympärivuorokautisista päivystystoiminnoista.



Potilaan valinnan vapauden lakisääteinen laajeneminen kannustaa paikallisen palvelutoiminnan hyvään järjestämiseen



Kuntauudistusta koskeva lainsäädäntötyö on kesken, nämä lait tulevat merkittävästi vaikuttamaan myös sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitukseen ja järjestämiseen. Hallitusohjelman
mukaan on tarkoitus uudistaa valtionosuusjärjestelmää yksinkertaisemmaksi ja sosiaali- ja
terveydenhuollon vaikuttavuuteen kannustavaksi.



Uutta terveydenhuollon järjestämislakia valmistellaan palvelurakennetyöryhmässä, jonka
määräaika päättyy 31.12.2012. Sen tähänastiset linjaukset eivät vielä tuo selkeyttä kokonaistilanteeseen.



Sosiaalihuollon lainsäädäntöä uudistetaan parhaillaan ajanmukaiseksi ja yhteensopivaksi sosiaalihuollon ja terveydenhuollon tiiviin yhteistyön vaatimuksille. Toivottavasti tällöin
huomioidaan uuden osaamisen tarve molempien alojen perus- ja täydennyskoulutuksessa.
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1.4.2. Kuntien odotukset
Kuntien odotukset voidaan pelkistää seuraaviin asioihin:




Menojen kasvun hillitseminen
Kaikki nykyiset palvelut tulee säilyttää ja erityisesti lähipalveluita tulee parantaa
Kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksia päätöksentekoon pitää parantaa

Kuntien rahoitusnäkymät ovat entistä epävarmemmat. Maailman talous heiluttelee jo yksittäisiä
suomalaisia kuntia. Kuntatalouden ennustettavuus ei ole paranemassa
1.4.3. Työvoiman saatavuus
Työvoiman saatavuus vaikeutuu ikäluokkien pienentyessä. Sosiaali- ja terveydenhuolto joutuu kilpailemaan muiden toimialojen kanssa koulutetusta työvoimasta. Sisäiseen kilpavarusteluun toimintayksiköitten välillä ei tästäkään näkökulmasta ole varaa.
Työelämän ulkopuolelle ei tule jättää nuoria ihmisiä. Työssä käyvän väestön työhyvinvointia on
kehitettävä ennenaikaisen eläköitymisen estämiseksi. Tämä asettaa suuren haasteen työyhteisöille ja
työterveyshuollolle.
Pelkistäen voidaan sanoa, että siellä missä ammattitaitoista työvoimaa on saatavilla, kaikki ongelmat voidaan ratkaista. Työvoimatilanteesta tarkemmin kohdassa 3.2
1.4.4. Tietotekniikka
Tietotekniikkaa ei sosiaali- ja terveydenhuollossa ole pystytty hyödyntämään tehokkaasti. Nyt käytössä olevilla tietojärjestelmäratkaisuilla ei OYS-erva aluetta pystytä rakentamaan tässä suunnitelmassa esitettävällä tavalla. Tietojärjestelmät muodostavat näin ollen yhden tärkeän reunaehdon onnistumiselle. OYS-erva alueella tulee päästä läpimurtoon tietotekniikkaratkaisuissa. OYS-erva strategian päämäärät ovat oikeansuuntaiset, mutta tietojärjestelmien yhteensopivuutta on nopeutettava.
Oulun vetämä Avaus-hanke ja HUS-alueen yhteishanke sekä kaikkien Suomen sairaanhoitopiirien
tahtotila ovat viemässä kehitystä oikeaan suuntaan.
Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmää ja sen tietojärjestelmäratkaisuja on tärkeää kehittää kokonaisuutena. Oulun kaupunki hallinnoi hanketta ”Uuden sukupolven alueellinen sosiaali- ja
terveydenhuollon palvelujärjestelmä ja sitä tukevat teknologiset ratkaisut (AVAUS)”. Hanke sai
vuodelle 2012 Kaste-hankkeesta tukirahaa mallinnus- ja määrittelyvaiheeseen 0.3 milj €.
2. Lähtötilanne OYS-erva alueella
OYS-erva alueella väestömäärä oli 30.12.2011 n. 730 000 asukasta. Alueen pinta-ala on 51 % maan
pinta-alasta. Alueen pienin kunta on Keski-Pohjanmaan Lestijärvi, jossa asukkaita on alle 900. Suurin on Oulun kaupunki, jossa 1.1.2013 lasketaan olevan 190 000 asukasta. Maantieteelliset etäisyydet kuntakeskuksiin ja palveluitten kannalta tärkeisiin palvelupisteisiin esim. keskussairaaloihin
ovat pitkät etenkin Lapissa, mutta myös Kainuussa.
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Alueen väestön terveydentila on muun maan tapaan koko ajan parantumassa, mutta alueelliset ja
väestöryhmien väliset sosioekonomiset ja terveyserot ovat suuret ja edelleen kasvamassa. Maantieteellisesti on havaittavana sairastavuuden erot itä-länsisuunnassa, itäosissa sairastavuutta on enemmän.
Väestö ikääntyy koko alueella nopeasti, huoltosuhde heikkenee erityisesti Lapin ja Kainuun alueella. On kuitenkin havaittavissa, että niilläkin alueilla, joissa huoltosuhde on parempi, ikäihmisten
määrä tulee lisääntymään nopeasti seuraavan 20 vuoden aikana. Se nostaa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluitten tarvetta sekä kustannuksia ja vaatii erityistä huomiota palvelurakenteen muutoksia suunniteltaessa.
Myös alueen taloudellisissa näkymissä on vaihtelua. Tyypillistä kaikille on tulevaisuuden epävarmuus. Alueilla, joilla huoltosuhde nopeasti heikkenee, tulee olemaan vaikeuksia palveluitten järjestämisessä talouden näkökulmasta.
Osaavan työvoiman saanti on vaikeutunut viime vuosituhannen lopusta alkaen. Aivan erityisiä vaikeuksia on ollut perusterveydenhuollon puolella, jossa lääkäreitten ja erityistyöntekijöitten saaminen tulee jatkossakin olemaan haasteellista. Rekrytoinnissa onnistuminen on tulevaisuuden palveluitten turvaamisessa keskeistä. Voidaankin todeta, että mikäli alueella on riittävästi osaavaa työvoimaa, palvelut voidaan turvata.
Maailmantalouden vaihtelut näkyvät yhä selvemmin ja nopeammin Suomessa myös syrjäisillä alueilla. Kuntien talouden ennustaminen on tätä kautta tullut entistäkin vaikeammaksi. Mikäli joudutaan reagoimaan nopeasti talouden muutoksiin, se vaikuttaa heikentävästi ponnistuksiin lisätä työn
tuottavuutta.
Sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelu- ja kehittämistyö on pitkäjänteistä toimintaa. Suunnitteluja kehittämistehtäviin näyttää syrjäseuduilla olevan vieläkin vaikeampaa saada osaavaa henkilöstöä
kuin palvelutuotantopuolelle. Toisaalta suunnittelu- ja kehitystyötä voidaan tehdä keskitetysti. Tätä
osa-aluetta, samoin kuin muita hallinnollisia rutiineja on tulevaisuudessa keskitettävä. Yksi strategisesti tärkeä periaate on keskittää hallintoa, mutta pitää yllä lähipalveluita hajautetusti.
OYS-erva alueella on ollut käynnissä tiivis sosiaali- ja terveyspalveluitten kehittämistyö. Kokemukset erilaisista yhteistoiminta-alueista, joissa on koottu saman hallinnon alle perusterveydenhuoltoa
ja erikoissairaanhoitoa sekä sosiaalihuoltoa, ovat myönteisiä. Kokemukset muualta maasta ovat
samansuuntaisia esim. Eksoten, Forssan ja Päijät-Hämeen alueelta.
Näyttää ilmeiseltä, että Pohjois-Suomessa on syytä laajalti koota sosiaalihuollon, yhteistoimintaalueitten, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palvelut riittävän suuriksi kokonaisuuksiksi, jotta selviämme tulevaisuuden haasteista.
Kainuussa on toteutettu mittava hallintokokeilu, joka päättyy vuoden 2012 loppuun mennessä. Se
on tuottanut suuren määrän aineistoa, jota voidaan hyödyntää muilla OYS-erva -alueilla. Kainuun
hallintokokeilun hyvistä ja huonoista kokemuksista on koottu erillinen raportti.
2.1 Aikaisemmat valtakunnalliset hankkeet
•
•
•

Terveydenhuolto 2000-luvulle hanke
Kansallinen sosiaali- ja terveydenhuollon hanke 2002-2007
Paras hanke 2005-2013 jatkuen kunta- ja palvelurakenneuudistushankkeilla
8

•

Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisohjelma (Kaste) 2008-2011 jatkuu vuosiksi
2012-2015 vahvistetulla ohjelmalla, jolla johdetaan ja uudistetaan suomalaista sosiaalija terveydenhuoltopolitiikkaa. Ohjelma etenee kuudella osaohjelmalla, joista yksi on:
Uusi palvelurakenne ja tehokkaammat peruspalvelut. Vuodelle 2012 Pohjois-Suomi sai
hankerahaa yhteensä 4.2milj € lapsiperheiden hyvinvointiin, hyvinvointipalveluiden ja
johtamisen kehittämiseen sekä hyvien käytänteiden juurruttamiseen.(lisätietoa
www.ouka.fi/kaste).
Tietotekniikkahankkeet (kts. kohdat 1.4.4 ja 2.2)
Tulevaisuuden rahoitusehdotukset (mm. THL, Sitra, SLL, Kela, kts. kohta 4.4)
Lainsäädäntötyö/terveydenhuoltolaki, siihen liittyvät asetukset
OYS-erva -hankkeet (kts. kohta 2.2)

•
•
•
•

2.2 Palvelurakenne ja yhteiset työalueet OYS-erva-alueella
OYS-erva alueen yhteistyöllä on pitkä perinne ja työ jatkuu päivitetyn strategian pohjalta. Työnjako
on suunniteltu ja vastuuhenkilöt nimetty. Erityisvastuualueen työntekijät ovat myös osallistuneet
valtakunnalliseen kehitystyöhön ja alueella on menossa jatkuvasti monia kehityshankkeita.

OULUN YLIOPISTOLLISEN SAIRAALAN
ERITYISVASTUUALUE
Suomi on jaettu viiteen yliopistollisen
sairaalan erityisvastuualueeseen erityistason
hoidon järjestämiseksi valtakunnallisen
tehtäväjaon mukaisesti.
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Oulun yliopistollisen sairaalan (OYS) erityisvastuualue on maantieteellisesti laajin, kattaen
51,14% Suomen maa-alasta.
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OYS-erva alueella on yhteistyönä valmisteltu strategia vuosille 2011-2015, joka on hyväksytty sairaanhoitopiirien hallituksissa. Tavoitteena on, että OYS-erityisvastuualueella on maan toimivin ja
tehokkain erikoissairaanhoidon palveluverkosto, jossa palvelutuotanto perustuu aitoon yhteistyöhön
ja kumppanuuteen. Toimivalla työnjaolla ja toiminnan yhteensovittamisella edistetään alueen asukkaiden terveyttä ja turvataan korkeatasoiset tutkimukseen ja näyttöön perustuvat oikea-aikaiset ja
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asiakaslähtöiset erikoissairaanhoidon palvelut. Lisäksi tavoitteena on yhteistyössä huolehtia OYSerityisvastuualueeseen kuuluvien kuntien ja sairaanhoitopiirien tarvitsemasta terveydenhuollon ohjauksesta ja neuvonnasta sekä yhteen sovittaa alueellinen koulutus ja työvoiman kysyntä.
Strategiassa on neljän painopistealueen mukaisesti nimetty vastuuhenkilöt ja sovittu tehtävät toimenpiteet vuosien 2011-2015 aikana. Alla taulukot painopistealueittain.
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2.3 Sosiaali- ja terveyspalveluiden nykytila
2.3.1 Perusterveydenhuolto
Perusterveydenhuollon rooli ennaltaehkäisevässä työssä on hämärtynyt ja väistynyt sivuun. Kunnissa muut hallinnon alat eivät myöskään ole ottaneet niille kuuluvaa roolia terveyden- ja hyvinvoinnin
edistämisessä. Järjestöt ovat ottaneet näkyvän roolin palveluitten tuottamisessa ja voimakkaassa
edunvalvontatehtävässä, mutta ennaltaehkäisevä rooli on myös järjestötyössä vaarassa.
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Terveydenhuollon tärkeimmät elementit terveyden- ja hyvinvoinnin edistämisessä ovat seuraavat:
• havaita toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset ja kyetä arvioimaan niitten vaikutusta
väestön terveyden- ja hyvinvointiin
• välittää tämä tieto päätöksentekijöille ja väestölle
• vahvistaa muutoksia, jotka edistävät väestön terveyttä ja hyvinvointia sekä etsiä ratkaisuja
niille, jotka näitä tavoitteita huonontavat
• hoitaa terveydenhuollolle lakisääteiset tähän toimintaan liittyvät tehtävät
• toimia aktiivisesti yhteistyössä alueensa väestön, työnantajien, kuntien ja järjestöjen kanssa
konkreettisten ratkaisujen hakemisessa
Perusterveydenhuollon toimintakyvyssä on havaittavissa suuria alueellisia ja paikkakuntakohtaisia
eroja. Erot liittyvät merkittävästi toiminnan johtamiseen. Lamavuosina useat kunnat vähensivät terveydenhuollon suunnittelu- ja kehittämisresurssejaan ja tämä heijastuu nyt suoraviivaisesti toimintaan. Erityisesti on vähennetty lääkärien osuutta suunnittelussa. Moniammatillinen suunnittelu- ja
kehitystyö ei voi kuitenkaan onnistua perusterveydenhuollossa ilman riittävää lääkäriasiantuntijapanosta.
Perusterveydenhuolto on kohdannut vaikeuksia muuallakin länsimaissa kuin Suomessa. On jouduttu toteamaan, että tehokkaaksi osoitetut hoidot ja hoitosuositukset eivät toteudu käytännössä ja ettei
perusterveydenhuolto enää pysty vastaamaan kroonisten sairauksien lisääntymisen tuomaan haasteeseen. Perusterveydenhuollon toimintatapa on ajoilta, jolloin potilaan tullessa lääkäriin tehtiin
diagnoosi, annettiin hoito tai lähetettiin sairaalaan jatkotutkimuksiin ja hoitoihin. Väestön ikääntyessä ja monisairaiden potilaiden kanssa työskenneltäessä tämä malli ei näytä enää toimivan. Tutkimus- ja hoitomahdollisuuksien jatkuvasti lisääntyessä eivät ongelmat ratkea kertakäynnillä. Perusterveydenhuollossa akuutit, äkilliset hoitotarpeet työntävät syrjään kroonisten sairauksien hoidon,
jolloin resursseja suunnitelmalliseen työhön ei enää riitä. Kroonisten sairauksien hoitamisessa onnistuminen on tärkeää ikääntyvän väestön toimintakyvyn säilyttämiseksi. Perusterveydenhuolto ei
vanhalla toimintamallillaan tässä enää onnistu. Toimintatapoja on muutettava.
Yhdysvalloissa on samantyyppisten ongelmien ratkaisemiseksi kehitetty ns. Chronic Care Model
(CCM, terveyshyötymalli). Tämän mallin keskeinen luoja on ollut amerikkalainen Edward H. Wagner. Tätä järjestelmää on lähdetty soveltamaan myös Suomessa monilla alueilla ja näyttää, että terveyshyötymalli vastaa moniin suomalaisenkin perusterveydenhuollon ongelmiin.
Terveyshyötymallissa ovat keskeisiä seuraavat näkökulmat:
1. Potilas itse on oman hoitonsa keskipisteessä, hän on keskeinen toimija ja myös aktiivinen
valintojen tekijä. Hänelle (omaisille tarvittaessa) pitää antaa tarpeellinen tieto ja mahdollisuus ottaa osaa omaa terveydenhoitoaan koskeviin päätöksiin.
Potilas ja häntä hoitava henkilökunta jakaa saman kulloinkin käytettävissä olevan tiedon.
Tieto liikkuu vapaasti. Potilaalla tulee olla jatkossa esteetön pääsy omiin keskeisiin hoito- ja
sairaustietoihinsa.
Potilaalla tulee olla halutessaan mahdollisuus pitkäkestoiseen hoitosuhteeseen. Potilaiden
tulee saada hoitoa silloin, kun he tarvitsevat ja tämä asettaa terveydenhoitojärjestelmän ja
sen käytössä olevat tietojärjestelmät todellisen haasteen eteen.
Tutkimukset ja hoito tulee räätälöidä potilaan tarpeiden ja hänen arvojensa mukaisesti. Kulttuuriset näkökohdat joudutaan huomioimaan jatkossa yhä paremmin.
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2. Tutkimusten ja hoidon tulee olla näyttöön perustuvaa. Tällä ehkäistään hoidon epäjohdonmukaisuus eri toimintayksiköiden välillä
Terveyshyötymallissa korostuu turvallisuus. Potilaan turvallisuuden tarpeeseen pitää pystyä
vastaamaan mahdollisimman virheettömillä tutkimuksilla ja hoidoilla, mutta myös tunnetasolla.
3. Hoidon on kyettävä ennakoimaan potilaitten tarpeita eikä toimimaan pelkästään reagoivasti.
Kun tällaista toimintamallia lähdetään rakentamaan, nousee esille osa-alueita, joissa tarvitaan toiminnan muutosta ja parantamista. Näitä ovat ainakin seuraavat neljä:
1.
2.
3.
4.

Palvelutarjoajien taitojen ja osaamisen lisääminen
Potilaitten kouluttaminen ja itsehoidon tukeminen
Hoidon järjestäminen suunnitelmalliseksi tiimityöskentelyksi
Tietotekniikan nykyistä tehokkaampi käyttö

Terveyshyötymallin (CCM) tavoitteena on muuttaa kroonisia sairauksia potevien potilaitten hoito
reaktiivisesta proaktiiviseksi eli ennakoivaksi, suunnitelmalliseksi ja väestölähtöiseksi.
Sairastavuusindeksi ja kansansairauksien summaindeksi väestön terveydentilan vertailussa
Sairastavuusindeksi on indikaattori, joka ilmaisee jokaiselle Suomen kunnalle lasketun indeksin
avulla, miten tervettä tai sairasta väestö on suhteessa koko maan väestön keskiarvoon (= 100). Luku
ilmoitetaan sekä sellaisenaan että ikävakioituna. Sairastavuusindeksi perustuu kolmeen rekisterimuuttujaan: kuolleisuuteen, työkyvyttömyyseläkkeellä olevien osuuteen työikäisistä ja erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutettujen osuuteen väestöstä. Niistä kukin on suhteutettu erikseen maan
väestön keskiarvoon. Lopullinen sairastavuusindeksi on kolmen osaindeksin keskiarvo (Kela).
Sairastavuusindeksi 2010
Koko OYS-erva-alueella indeksit ylittävät maan keskiarvon, eniten Länsi-Pohjassa ja Kainuussa.
Vakiointi: Vakioimaton
Alue
Helsinki ja Uusimaa
Ahvenanmaa
Vaasa
Pirkanmaa
Varsinais-Suomi
Pohjois-Pohjanmaa
Kanta-Häme
Keski-Pohjanmaa
Keski-Suomi
Päijät-Häme
Satakunta
Etelä-Karjala
Lappi
Etelä-Pohjanmaa
Kymenlaakso
Länsi-Pohja
Pohjois-Karjala
Pohjois-Savo

Vakiointi: Vakioitu

75,9
80,3
94,9
96,2
99,6
102,8
103,9
104,7
108,1
108,1
112,9
115,4
116,9
117,8
119,7
125,4
126,9
129,3

Alue
Ahvenanmaa
Helsinki ja Uusimaa
Vaasa
Varsinais-Suomi
Kanta-Häme
Pirkanmaa
Päijät-Häme
Satakunta
Keski-Pohjanmaa
Etelä-Karjala
Keski-Suomi
Kymenlaakso
Etelä-Pohjanmaa
Itä-Savo
Lappi
Etelä-Savo
Pohjois-Karjala
Pohjois-Pohjanmaa

75,8
88,0
89,9
96,0
97,3
97,6
100,1
100,1
101,4
102,0
106,2
106,2
107,4
108,1
110,9
112,3
114,9
114,1
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Etelä-Savo
Itä-Savo
Kainuu

132,7
133,9
134,6

Länsi-Pohja
Kainuu
Pohjois-Savo

115,4
119,6
120,0

Kelasto-raportit | Kela / tilastoryhmä / tilastot@kela.fi

Kansansairauksien summaindeksi 2011
Kansansairauksien summaindeksi muodostuu seuraavien sairausryhmien esiintyvyydestä alueella,
suhteutettuna maan keskiarvoon (= 100): verenpainetauti, sepelvaltimotauti, astma, diabetes, nivelreuma, sydämen vajaatoiminta, psykoosit.
Väestön keskimääräinen sairastavuus on koko Pohjois-Suomessa suurten kansansairauksien yleisyyden, sairauspäivärahansaajien, erityiskorvattavia lääkkeitä saavien ja työkyvyttömyyseläkkeellä
olevien määrän perusteella korkeampaa kuin maassa keskimäärin, mikä näkyy palvelujen kysynnän
määrässä lisäten kustannuspaineita. Vakioidun kuolleisuuden osalta alue ei sen sijaa keskimäärin
poikkea suuresti koko maan tasosta, joskin kuntien väliset erot ovat suuret.
Vakiointi: Vakioimaton
Alue
Ahvenanmaa
Helsinki ja Uusimaa
Varsinais-Suomi
Pirkanmaa
Vaasa
Kanta-Häme
Päijät-Häme
Satakunta
Etelä-Karjala
Kymenlaakso
Keski-Suomi
Keski-Pohjanmaa
Pohjois-Pohjanmaa
Länsi-Pohja
Etelä-Pohjanmaa
Lappi
Etelä-Savo
Pohjois-Karjala
Itä-Savo
Pohjois-Savo
Kainuu

Vakiointi: Vakioitu

69,7
72,8
86,8
93,4
93,7
99,4
99,9
101,3
109,7
110,1
113,9
118,7
123,0
127,7
127,8
130,5
133,7
136,5
139,0
139,2
145,5

Alue
Ahvenanmaa
Helsinki ja Uusimaa
Varsinais-Suomi
Satakunta
Vaasa
Päijät-Häme
Kanta-Häme
Pirkanmaa
Etelä-Karjala
Kymenlaakso
Itä-Savo
Keski-Suomi
Etelä-Savo
Keski-Pohjanmaa
Länsi-Pohja
Etelä-Pohjanmaa
Lappi
Pohjois-Karjala
Kainuu
Pohjois-Savo
Pohjois-Pohjanmaa

67,5
82,6
84,1
90,5
90,8
92,6
94,2
94,5
96,7
97,5
111,7
112,1
112,5
116,5
118,1
118,2
122,8
123,6
128,5
129,0
138,9

Kelasto-raportit | Kela / tilastoryhmä / tilastot@kela.fi

2.3.2. Sosiaalihuolto
Sosiaalihuoltolakien määrittämistä kuntatehtävistä vastaa kunnissa yleensä sosiaalitoimi. Nykyisellään perusterveydenhuolto ja sosiaalitoimi on pääsääntöisesti kunnissa hallinnollisesti yhdistetty.
Osassa kuntia on tehty myös jo syvälle menevää toiminnallista integraatiota. Pisimmällä toiminnallinen integraatio on Kainuussa, missä se on toteutettu maakunnallisesti siten, että myös erikoissairaanhoito on integraatiossa mukana.
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Sosiaali- ja terveystoimen tämänhetkiset ongelmat näyttävät olevan pitkälti samankaltaisia. Väestön
ikääntyminen, henkilöstön rekrytointiongelmat ja kuntien rahoitusongelmat heijastuvat voimakkaasti sosiaalihuollon toimintaan työmäärää kasvattavina tekijöinä.
Väestön terveyden ja hyvinvoinnin polarisoituminen näkyy selvästi sosiaalityössä. Samanaikaisesti
kun väestön terveys ja hyvinvointi yleisesti lisääntyy osa väestöstä voi entistä huonommin – erot
kasvavat. Lastensuojelun tarve kasvaa. Syrjäytymisproblematiikasta on tullut keskeinen huolenaihe.
Työttömyys, etenkin nuorten työttömyys on merkittävä ongelma. Työllisyyden voimakas vaihtelu
on heikosti ennustettavissa, toimeentulotukimenot saattavat samassa kunnassakin vaihdella suuresti
eri vuosina. Ikääntyvän väestön hoivan tarpeen lisääntyminen on yksi helpoimmin ennustettavia
asioita, mutta siihenkin kunnat näyttävät pystyvän varautumaan hyvin eri tavoin.
Koko sosiaaliturvalainsäädäntöä on kehitetty hyvin nopeasti. Sinänsä hyvät ja tarpeelliset parannukset lainsäädännössä aiheuttavat kunnissa vaikeuksia, koska taloudellisten seuraamusten ennakointi
on ollut lainsäätäjän puolelta luvattoman heikkoa. Kunnat eivät ole kyenneet varautumaan riittävästi
uusien lakien tuomiin menoihin. Työntekijät ovat jatkuvasti vaikeassa ristiriitatilanteessa, kun eivät
voi toteuttaa asiakastyötään lainsäätäjän tahdon mukaisesti. Esim. uusien subjektiivisten oikeuksien
ja etuisuuksien tiedotus ontuu merkittävästi sen takia, että työntekijät tietävät kunnan olevan huonosti varautunut uusiin menoihin. Asiakkaille ei voida tästäkään syystä antaa riittävää informaatiota
heidän lisääntyneistä oikeuksistaan.
Samanaikaisesti järjestökenttä on hyvin tietoinen lakimuutoksista ja niitten edellyttämistä toimenpiteistä tiedottaen näistä tehokkaasti jäsenistölleen. Tämä ristiriitatilanne kasvattaa epäluottamusta
kuntalaisten ja viranhaltijoitten välillä.
Suomalaista sosiaaliturvaa ohjaava lainsäädäntö on kehittynyt vuosikymmenien varrella yleensä
niin, että entisten asioitten päälle on lisätty uutta. Lainsäädännön kokonaisuudesta on tullut hyvin
vaikeaselkoinen ja hämärä. Vaikeaselkoisuus aiheuttaa jatkuvaa ristiriitaa ja lain tulkintoja haetaan
kohtuuttoman paljon oikeusprosessien kautta.
Sosiaaliturvan uudistamiseksi on tehty useita ponnistuksia. Mittavin niistä on Sata-komitean työ,
missä on lukuisia hyviä ehdotuksia tilanteen parantamiseksi. Tämä työ ei ole edennyt poliittisessa
päätöksenteossa.
Perusterveydenhuollon tavoin sosiaalitoimi palvelee kuntalaisia eri kunnissa hyvin eri tavalla. Kuntien ja alueitten välillä on suuria eroja. Lakeja tulkitaan yksittäisissä kunnissa innovatiivisesti. Sosiaalihuollon tietojärjestelmät ovat terveydenhuollon tietojärjestelmiäkin kehittymättömämpiä. Sosiaalihuollon toimivuuden seuranta on vaikeaa.
On kiinnostavaa havaita, että siellä missä on muodostettu laajempia sosiaalihuollon yhteistoimintaalueita ja parannettu tietojärjestelmiä toiminnan seurannan mahdollistamiseksi, ovat myös valvontaviranomaiset aktivoituneet. Kun aiemmin pienissä kunnissa valvontaviranomaiset eivät pystyneet
puuttumaan varsin merkittäviinkään epäkohtiin ja lainsäädännön toteutumisen puutteisiin, ne ovat
nyt pystyneet isompien kokonaisuuksien ja parantuneitten seurantajärjestelmien takia valvomaan
asiakkaitten oikeuksia huomattavasti aiempaa paremmin.
Pienten kuntien sosiaalihuollon toiminnassa on rahoitusongelmien lisäksi havaittavissa ainakin seuraavia erityispiirteitä
•
•

ammattitaitoisen työvoiman saantivaikeudet korostuvat (sosiaalityöntekijät)
jääviysongelmat (lastensuojelukysymykset)
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•
•
•

asiakas ei voi valita työntekijää, jonka kanssa asioi
tietojärjestelmien kehittymättömyys/valvonnan vaikeus
pienten yhteisöjen kautta muodostuva kynnys hakea etuisuuksia

OYS-erva -alueella on selkeää vajausta sosiaalialan koulutuksessa (sosiaalityöntekijät). Johtamiskoulutus on riittämätöntä myös sosiaalihuollon alueella. Tutkimus- ja kehittämistoiminta on hajanaista ja satunnaista, koordinaatio puuttuu. Kustannusvaikuttavuuden arviointi on myös sosiaalihuollon toiminnassa kehittymätöntä.
Sosiaali- ja terveydenhuolto ovat toiminnallisesti usein eri linjoilla. Yhteisten tavoitteiden määrittely on vaikeaa. Osaltaan tähän syynä on erilainen koulutustausta. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden on välillä vaikea ymmärtää toisiaan.
Ennalta ehkäisevän sosiaalityön käsite on täsmentymätön. Tällä hetkellä pienissä kunnissa tällaiseen työhön ei olisi mitään edellytyksiäkään, mutta ennalta ehkäisevään työhön on löydettävä jatkossa keinoja ja tästä syystä ennalta ehkäisevään sosiaalityön problematiikkaan on nopeasti paneuduttava. Sosiaalihuollolla on terveydenhuollon tavoin tärkeä rooli väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä. Tässä roolissa nousevat esille seuraavat näkökulmat:
•
•
•
•
•

kyky havaita toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset ja kyky arvioida niiden vaikutusta
väestön terveyteen ja hyvinvointiin
välittää tämä tieto päätöksentekijöille ja väestölle
olla mukana vahvistamassa niitä muutoksia, jotka edistävät väestön terveyttä ja hyvinvointia
sekä etsiä ratkaisuja niille, jotka näitä tavoitteita huonontavat
hoitaa sosiaalihuollon lakisääteiset tehtävät tähän toimintaan liittyen
toimia aktiivisesti yhteistyössä alueensa väestön, työnantajien, kuntien ja järjestöjen kanssa
konkreettisten ratkaisujen hakemisessa

Sosiaalihuollossa on voimakkaasti painotettu kaikilla osa-alueilla ns. varhaisen puuttumisen työtapaa. Tätä työtä on edelleen jatkettava. Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä sosiaali- ja terveydenhuollon vaikutus on parhaimmillaankin n. 15 % kokonaisuudesta. Kaikki muu tulee toimintaympäristön muiden ratkaisujen seurauksena. Ainakin kunnissa pitää lopulta päästä eroon ajattelutavasta, että ennaltaehkäisevä työ on sosiaali- ja terveydenhuollon heiniä ja muiden ei siihen tarvitse
puuttua. Päätöksenteossa esimerkiksi IVA-arviointimenetelmä pitää saada kattavasti kuntasektorilla
käyttöön.
Sosiaalihuollon näkymiä valottavat ikääntyneiden ja lasten- sekä nuorten osalta seuraavat taulukot.
Taulukko 1. Vanhainkotien ja tehostetun palveluasumisen asiakkaat 31.12.2010 maakunnittain.
Asi akkaan kotikunta

Koko maa
KESKI-POHJANMAA
POHJOIS-POHJANMAA
KAINUU
LAPPI

Asiakkaita 31. 12.
1=Vanhainkoti
2=Tehostettu palveluasuminen
Yhteensä
Yhteensä
Kunta+Kuntayhtymä Yksityinen
75 v. täytt.
%
75 v. täytt.
%
+/lkm
asiakkaat
75 v. täytt. asiakkaat 75 v. täytt.
2009
No.
%
1
2
1
2
1
2
1
1
2
2
44 726
4,5 16 082 28 644
14 351
13 768 1 731 14 876
14 022
3,2
24 434
5,6
778
-0,9
80
698
80
528
170
72
1,2
607
10,4
3 036
4,5
918 2 118
820
1 323
98
795
791
3,0
1 811
6,8
724
-0,7
90
634
81
323
9
311
83
1,0
554
6,6
1 559
7,9
226 1 333
216
794
10
539
202
1,2
1 155
7,1

Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2010. Tilastoraportti 26/2011, 26.10.2011. Suomen virallinen tilasto, Sosiaaliturva 2011. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.
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Taulukko 2. Vanhainkotien ja tehostetun palveluasumisen käyttö vuoden 2010 aikana maakunnittain.
Asi akkaan koti kunta

Asiakkaita
Hoitopäiviä vuoden aikana
vuoden aikana
1=Vanhainkoti
2=Tehostettu pal veluasuminen
+/+/- Kunta+Kuntayhtymä Yksityinen As.
Yht. 75 v. täytt. 75 v. täytt.
2009
2009
lkm
asiakkaat
asi akkaat
%
%
1
2
1
2
1
2
Koko maa 72 931
4,4 16 176 548
4,8 5 436 896 4 735 513 761 466 5 242 673
5 429 698
8 550 884
KESKI-POHJANMAA
1 260
3,4
288 064
0,8
29 449
199 777
6
58 832
26 369
226 643
POHJOIS-POHJANMAA
5 216
5,1 1 089 393
3,3
295 869
471 131 37 759 284 634
288 951
646 914
KAINUU
1 036 -16,0
265 099 -2, 1
31 102
113 828
1 802 118 367
29 667
202 631
LAPPI
2 552
0,7
550 903
3,4
82 042
264 780
4 298 199 783
76 462
401 427

Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2010. Tilastoraportti 26/2011, 26.10.2011. Suomen virallinen tilasto, Sosiaaliturva 2011. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.
Taulukko 3. Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret viimeisimmän sijoitustiedon mukaan,
2008–2010.
2008

Koko maa

Keski -Pohjanmaa
Pohjois-Pohjanmaa
Kainuu
Lappi

2009
Yht.

2010

16 886 16 830 17 064
182
1 195
233
554

178
1 142
247
598

Perhehoito

Ammatillinen
perhekotihoito

Laitoshuolto

Muu
sijoitus

Sijoitetut
0–17v.

5 675

2 927

6 492

1 970

14 199

1,2

59
406
76
187

52
446
67
182

18
180
87
134

32
90
39
88

115
972
220
464

0,7
1,0
1,4
1,3

161
1 122
269
591

2008
2009
Huostassa viimeisen sijoitustiedon mukaan ml.
kiireelliset sijoitukset
Koko maa

Keski-Pohjanmaa
Pohjois-Pohjanmaa
Kainuu
Lappi

0-17v. osuus
vastaavasta
väestöstä

2010
0-17v. osuus
vastaavasta
väestöstä

10 797

11 092

11 450

1,0

117
693
125
313

99
652
128
348

98
642
144
342

0,6
0,7
0,9
1,0

Lastensuojelu 2010. Tilastoraportti 29/2011, 20.10.2011. Suomen virallinen tilasto, Sosiaaliturva
2011. THL.
3. Tulevaisuuden haasteet
3.1 Sosiaali- ja terveyspalvelujen tarve 2030
Vanhempien ikäluokkien osuus väestöstä kasvaa ja yhä useampi suomalainen elää yli 100 vuotiaaksi. Sairaudet ilmenevät aikaisempaa myöhemmin, liikunta- ja työkyky säilyvät pitempään. Toisaalta
osa kansalaisista syrjäytyy ja heidän eliniän odotteensa lyhenee. Koulutustason alhaisuus, työttömyys ja tupakan sekä alkoholin ja huumeiden käyttö ovat tunnusomaisia tälle ryhmälle. Heillä on
psyykkisiä ongelmia muita enemmän. Väestö näyttää polarisoituvan hyvin pärjääviin ja toisaalta
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huono-osaisiin. Kehitystä pyritään yhteiskunnan monin toimin muuttamaan parempaan suuntaan
mm. koulutus- ja työllistämistoimin. Huolestuttavaa on lasten ja nuorten ongelmien lisääntyminen,
kuten kohdassa 3.3 esitetään. Perheiden ongelmien varhainen tunnistaminen ja tuki ovat ensiarvoisia.

Väestöennuste maakunnittain vuoteen 2040
110

Indeksi, 2003=100

105
100
Keski-Pohjanmaa
Pohjois-Pohjanmaa
Kainuu
Lappi
Koko maa

95
90
85
80
75
70
2005

2010

2015

2020

2025

2030

2035

2040

Lähde: Tilastokeskus/Väestötilastot
AlueOnline

Pasi Parkkila

Väestön palvelutarpeiden kasvu, väestöllinen huoltosuhde sekä työmarkkinoille tulevien ja sieltä
poistuvien lukumäärät tilastojen valossa

Kuntaliitto, Antti Koski 16.2.2011
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Arvio työmarkkinoille tulevien ja sieltä poistuvien lukumäärästä vuosina 1990-2025.

3.2 Saatavilla oleva työvoima
Suurten ikäluokkien siirtyminen eläkkeelle ja palvelutarpeen kasvu ovat luoneet monien sosiaali- ja
terveydenhuollon ammattialojen työvoimapulan. Tätä on pyritty hoitamaan ammattiryhmien välisellä työn uusjaolla ja lisäkoulutuksella. Koulutusmääriä on myös lisätty ja koulutuksen sisältöä parannettu työn vaatimuksia vastaavaksi. Tässä tarvitaan edelleen oppilaitosten ja käytännön työssä
olevien tiivistyvää yhteistyötä. Työntekijöiden vajaus, liiallinen kiire ja työpaine sekä heikko vaikuttamismahdollisuus omaan työtahtiin ovat tutkimuksissa todettuja työhaluttomuuden ja irtisanoutumisten syitä. Tilastokeskuksen Elinolot -työryhmän tutkimuksissa on todettu, että työurien piden19

täminen edellyttää väljyyttä työhön ja työntekijälähtöisiä työaikajoustoja. Jo nyt ja erityisesti tulevina vuosina kokeneissa työuraa lopettavissa ammattiosaajissa on voimavara, joka tulee hyödyntää.
Käytännön osaamisen siirto mestari-kisälli periaatteella on asia, jota ei saa hukata.
Seuraavassa kuvataan työvoimatilannetta ja sen kehitystä lääkäreiden ja hoitohenkilökunnan osalta
OYS-erva alueen näkökulmasta.
Lääkärityövoima kokonaisuudessaan OYS-erva alueella/ tiedot koonnut Annu Tertsunen
Lääkäreitä kaikkiaan OYS-erva-alueella on tällä hetkellä 2553, joista erikoistuneita 1551 (61 %).
Lisensiaatteja valmistuu OY:sta keskimäärin 120/vuosi (sisäänotto 124). Sisäänotto nousee todennäköisesti ad 146 viimeistään vuonna 2016.
- V. 2012-2021 valmistunee n. 120/vuosi ja 2022-2025 n. 140/vuosi, yhteensä 1760 lisensiaattia.
- Erikoislääkäreitä eläköitynee samana aikana 726 ja erikoistumattomia 160, yhteensä 886.
Lääkärityövoimatarjonta v. 2025 on n. 3430 lääkäriä (+ 34 %)
Liikkuvuuden huomiointi (jos pysyy entisenlaisena):
- 61,6 % valmistuneista jäänee OYS-erva-alueelle = 1084
- Muualta tullee 282 lääkäriä
- Lääkärimääräennuste, jos muuttoliike jatkuu v. 2025 on 3033 lääkäriä (+18,8 %)
OY:sta valmistuneet lääkärit pitää sitouttaa paremmin OYS-erva-alueelle, jotta riittävyys turvataan.
Erityinen huomio tulee kiinnittää valmistuneiden lääkäreiden rekrytoitumiseen erikoistumaan niille
erikoisaloille, joilla eläköityminen on suurta, joilla on jo vajetta, tai joilla palvelutarpeen odotetaan
kasvavan.
Erikoisalat, joilla koulutus ei nykyvolyymilla riitä korvaamaan eläköitymistä (luvut lääkäreiden
määriä):
Erikoisala

Erikoislääkärimäärä
OYS‐ervassa nyt
Yleislääketiede
240
Psykiatria
107
Sydän‐ ja rintaelinkirurgia 16
Sisätaudit
58
Fysiatria
24
Kliininen kemia
9
(Kliininen fysiologia ja isot. 3
Oikeuslääketiede
5
Syöpätaudit
18
Kliininen mikrobiologia
8
Yleiskirurgia
19
(Kliininen farmakologia
1
(Oikeuspsykiatria
2
Endokrinologia
5

Työvoiman tarjonnan
ennuste v. 2025
219,1
92,4
8,8
53,5
19,8
5,5
0
2,4
16
7,2
17,8
0
1
4,8

Muutos
‐20,8
‐14,6
‐7,2
‐4,5
‐4,2
‐3,5
‐3)
‐2,6
‐2
‐1,2
‐1,2
‐1)
‐1)
‐0,2
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Hoitohenkilökunnan tarve ja saatavuus OYS-erva alueella (ESH+PTH+SOS) / Pirjo Kejonen
OYS-Erva-alueella tehtiin kevään 2012 aikana selvitys hoitohenkilökunnan tarpeesta ja saatavuudesta v.2025 mennessä. Tässä yhteydessä pyydettiin alueen ammattikorkeakouluista ja ammattiopistoista tiedot eri koulutusohjelmien aloituspaikoista ja valmistuneista ammattihenkilöistä viimeisen viiden vuoden ajalta. Lisäksi selvitettiin OYS erva-alueen erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon hoitohenkilöstön eläkepoistumatiedot v. 2025 mennessä. Huomioitavaa on, että
yksityissektorin tarpeita ei ole voitu huomioida laskelmia tehtäessä.
Elokuun loppuun mennessä saatujen tietojen perusteella OYS erva-alueella jää vanhuuseläkkeelle v.
2025 mennessä reilusti yli 2000 eri nimikkeistä sairaanhoitajaa (sairaanhoitaja, terveydenhoitaja,
kätilö), joista noin puolet on Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueelta. (PPSHP-alue n=
1027, KPSHP-alue n=187, Länsi-Pohjan alue n=203, Kainuu n=257 ja Lappi n=380). Lisäksi osastonhoitajia jää vanhuuseläkkeelle koko erva-alueella yht. 343 henkilöä, mikä on huomioitava myös
tulevissa sairaanhoitajatarpeissa ja lähiesimiesrekrytoinnissa. Organisaatiokohtaisesti eniten sairaanhoitajien ryhmässä jäädään vanhuuseläkkeelle erikoissairaanhoidossa PPSHP:n sairaaloissa.
(yht. n=715 henkilöä vuoteen 2025 mennessä). Perus- ja lähihoitajia jää vanhuuseläkkeelle ervaalueella v. 2025 mennessä n. 2300 henkilöä. Myös muissa hoitohenkilöstön nimikkeissä vanhuuseläkkeelle siirtyy paljon ammattihenkilöitä; mm. röntgenhoitajat n=122 ja laboratoriohoitajat (nyk.
bioanalyytikko) n=272.
Hoitohenkilöstön eri ammattiryhmien tarve v. 2025 mennessä on huomattavasti suurempi kuin vanhuuseläkkeelle jäävien määrä, koska henkilökunnan tulevaa tarvetta arvioitaessa on otettava huomioon myös muiden eläkemuotojen ja työelämän joustojen kautta tulevat henkilöstötarpeet sekä erilaiset sijaistarpeet (mm. vuosiloma- ja sairauspoissaoloihin liittyvät sekä muut sijaistarpeet). Eri nimikkeisten sairaanhoitajien ryhmässä kokonaistarvearvio kuntapuolella koko OYS-erva-alueelle on
n. 4500–5000 henkilöä vuoteen 2025 mennessä. Perus- ja lähihoitajien ammattiryhmässä tarve on
määrällisesti suurin piirtein samaa luokkaa kuin sairaanhoitajien ammattiryhmässä, mutta perusnimikkeistön tarve kohdistuu enemmän perusterveydenhuollon ja vanhustenhuollon puolelle, kun taas
sairaanhoitajia tarvitaan määrällisesti enemmän erikoissairaanhoitoon.
Tämän hetken koulutuksen sisäänoton, tutkintojen läpäisyn ja vuosittain valmistuvien määrän perusteella voidaan jo todeta, että Oulun seudun ammattikorkeakoulun hoitotyön koulutus ei tule kattamaan koko Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueen (esh+pth+sos.puoli) sairaanhoitaja- ja
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terveydenhoitajatarvetta. Muissa Erva-alueen ammattikorkeakouluissa on hoitotyön koulutusta tällä
hetkellä varsin kohtuullisesti huomioiden alueiden tarve v. 2025 mennessä. Lähihoitajia koulutetaan
koko erva-alueella useassa oppilaitoksessa ja tämän hetken aloituspaikkamäärät riittänevät tulevaan
tarpeeseen. Työelämän ja koulutuksen yhteinen haaste tulee olemaan se, miten sosiaali- ja terveysalalle saadaan opiskelijoita, miten alan tutkintojen läpäisy kehittyy ja miten paljon ammattilaisia
todellisuudessa valmistuu tulevina vuosina. Lisäksi nähtäväksi jää, miten röntgenhoitajien, laboratoriohoitajien ja ensihoitajien alueellinen saatavuus toteutuu koko erva-alueella, koska em. ammattiryhmiä koulutetaan tällä hetkellä vain Oulun seudun ammattikorkeakoulussa.
Johtopäätöksenä tehdystä selvityksestä voidaan todeta, että yhteistyö rekrytoinnissa ja osaamisen
hallinnassa on tärkeää koko Erva-alueella. Osaavaa hoitohenkilöstöä tarvitaan koko sosiaali- ja terveyssektorilla ja niukkoja henkilöstöresursseja joudutaan tulevina vuosina allokoimaan. Tärkeää on
myös ennakoida henkilökunnan saatavuushaasteita mm. uudistamalla työnjakoa eri ammattiryhmien
välillä. Tulevaisuudessa yhteistyö koulutustahojen kanssa korostuu vielä nykyisestä. Valtakunnan
tasolla keskeistä on vaikuttaa ja huolehtia oman alueen koulutuspaikkojen riittävyydestä.
3.3 Työikäisten nuorten tilanne vuoden 1987 syntymäkohortin valossa
Pohjois-Suomen alueella on tutkimusseurannassa vuonna 1966 syntyneet ja koko Suomessa vuonna
1987 syntyneet. Jälkimmäisen tutkimuksen 35-vuotiaita voidaan verrata alueittain koko maan keskiarvoihin. Tuloksissa näkyy huolestuttavia asioita syrjäytymisen, perhe-elämän rikkonaisuuden ja
mielenterveyden kannalta. Myös kouluikäisten ja eri oppilaitosten terveystutkimuksissa näkyvät
samat kehityssuunnat. Asiaan on valtion ja kuntien toimin puututtu, mutta paljon on vielä ennaltaehkäisyn kautta parannettavaa. Vuoden 1987 ikäluokkaseurannassa Pohjois-Pohjanmaan pojista
hieman alle 20 % oli suorittanut vain peruskoulun, toimeentulotukea oli saanut n. 26 %, rikollisuusmerkintöjä oli yli 35 %:lla, huostaanotto n. 2 %:lla ja psyykenlääkettä tai erikoissairaanhoitoa
psyykkisiin ongelmiin oli 16 %:lla. Tutkimuksen tytöillä rikollisuusmerkinnät jäivät kolmasosaan
poikien luvusta, mutta psykiatrinen hoito oli yleisempää. Tuloksissa näkyvät 1990-luvun neuvolatyön ja kouluterveydenhuollon säästöt sekä puutteet terveyskeskusten mielenterveyden matalan
kynnyksen hoito-osaamisessa (Kts. myös 2.3.2 taulukko 3).

Lähde: Kansallinen syntymäkohortti 1987, THL
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4. Selvitysmiesten esitykset
4.1 Terveyspalveluiden kehittäminen
Kasvava palvelutarve ja samanaikaisesti vähenevä työvoima luovat erityisen haasteellisen tilanteen.
Tästä tilanteesta voidaan kuitenkin selvitä, mikäli onnistutaan seuraavissa tavoitteissa:
•

jokainen suomalainen ymmärtää vastuunsa itsestään ja lähimmäisistään
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•
•
•
•
•

terveyden edistämisen ja ennaltaehkäisyn hyväksi koetut keinot ovat käytössä
ikääntyvän väestön toimintakyky lisääntyy ja säilyy nykyistä pidempään
ikärakenteessa tapahtuvat muutokset otetaan laajasti huomioon yhdyskuntasuunnittelussa – asuminen, liikkuminen, palvelut
kehitetään uusia toimintatapoja erityisesti muuta teknologiaa hyödyntäen
onnistutaan työn tuottavuuden lisäämisessä

Strategisesti tärkeä periaate on tulevaisuudessa hallinnon, suunnittelun ja kehittämisen keskittäminen ja näin yhteisten toimintatapojen luominen. Toinen tärkeä periaate on lähipalveluiden
tarpeenmukainen hajauttaminen. Nykyinen OYS-erva yhteistyö luo hyvän pohjan tulevaisuuden
palvelurakenteen rakentamisessa. Tiedonkulku alhaalta ylös ja ylhäältä alas on varmistettava. Kolmas ja tärkein periaate on muistaa palvelurakenteen perustehtävä, alueen ihmisten tarpeen mukainen auttaminen ja hoito. Hoitoketjujen ja potilaan polkujen on oltava suoraviivaisia ilman turhia viiveitä ja väliinputoamisia, kaikkien mukana olevien tulee osata ne. Kokemukset muualta Suomesta ja Kainuusta on hyödynnettävä.
Terveyspalveluiden kehittämislinjat ovat terveydenhuoltolaissa (1326/2010). Kunnat velvoitetaan
laatimaan terveydenhuollon palveluiden järjestämissuunnitelmaan perustuen alueen väestön terveysseurantatietoihin ja palvelutarpeeseen. Järjestämissuunnitelmassa on huomioitava sosiaalihuollon
kanssa tehtävä yhteistyö. Laki edellyttää kunnilta ja niiden yhteistoimintaorganisaatioilta laajaalaista yhteistyötä väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi (valtioneuvoston asetus
337/2011, Kuntaliiton yleiskirje 21/80/2011). Valtuustokaudeksi tehty suunnitelma on hyväksytettävä sairaanhoitopiirin valtuustossa. Hyväksyminen edellyttää kuntien 2/3 kannatusta ja sen takana
on oltava vähintään ½ sairaanhoitopiirin väestöstä. OYS-ervan viidellä alueella työn alla olevat terveydenhuollon palveluiden järjestämissuunnitelmat kuvaavat hyvin palveluiden nykytilan ja lähivuosien näkymät.
Lain määrittämät perusterveydenhuollon yksiköt OYS-ervan neljän sairaanhoitopiirin ja Kainuun
osalta ovat tulevaisuudessakin hyvä rakenne alueellisen palvelurakenteen kehittämisessä OYServan hallinnon kanssa kiinteässä yhteistyössä toimien.
Terveydenhuoltolain edellyttämä erikoissairaanhoidon järjestämissopimus on laajennettava koskemaan kaikkea erikoissairaanhoitoa, ei ainoastaan sairaaloiden välistä työnjakoa. Näin koordinoidaan koko alueen erikoissairaanhoidon voimavarojen käyttö varmistaen päivystyksen toiminta ja
estäen epätarkoituksenmukainen kilpailu. Perus- ja erikoissairaanhoidon sekä sosiaalihuollon suunnitelmat täydentävät toisiaan ja luovat portaattoman toimintamallin.
4.1.1 Erikoissairaanhoito: alueellinen ja paikallinen, järjestämissopimus
Päivystyspalveluiden järjestäminen muodostaa erikoissairaanhoidon palveluiden rungon. 7/24 päivystyksen järjestäminen vaatii 8-10 lääkärin työpanoksen jokaisen päivystävän yksikön kohdalla.
OYS on erva alueen ainoa kaikkien alojen päivystävä sairaala pois lukien valtakunnallisesti järjestetyt harvinaiset ja vaativat tapaukset. Oheisissa taulukoissa esitetään päivystysjärjestelyt nyt ja tulevina vuosina. Lääkäripula ja päivystyksen vaatima virkamäärä suhteutettuna päivittäiseen palveluiden kysyntään ovat kasvavia haasteita. OYS-erva tasolta tehtävä koordinointi lääkärityövoiman
käytössä ja lain edellyttämä hoitoonpääsyä odottavien potilaiden ohjaus alueellisesti ovat tarpeen erikoisesti Kainuun, mutta myös Lapin toiminnan järjestämisessä päivystysasetuksen
vaatimalla tavalla. Pitkien välimatkojen takia synnytystoiminnan vaatimat kolmen erikoisalan päivystysrenkaat on pyrittävä järjestämään ainakin KPSHP:ssa, OYS:ssa, LSHP:ssä ja Kainuussa. Päi24

vystysasetuksen vaatimuksista riippuu synnytystoiminnan jatkuminen Oulaisissa ja LPSHP.ssä.
Synnytysten määrän aleneminen tulevina vuosikymmeninä vaatii uutta arviointia.
Päivystystasot OYS-alueella 2013
24/7
OYS
- kaikki erikoisalat
- välitön leikkausvalmius
24/7
LKS, KoKS,
Taso II
- Suuret erikoisalat
KaKS, LPKS
- Synnytykset
- leikkausvalmius 30 min.
24/7
OAS
Taso I-II
- Kirurgia, sisätaudit
- Synnytykset
24/7
Raahe
Taso I
- Kirurgia, sisätaudit (?)
Virka-ajan ulkopuolinen 24/7 PTH-päivystys lisäksi Kuusamo, Ivalo, Kemijärvi,
Pello/Övertorneå, Muonio/Kittilä/Kolari, Sodankylä

Taso III-IV

A-L Oukan mukaan

Päivystystasot OYS-alueella 2017
24/7
OYS
- Kaikki erikoisalat
- Välitön leikkausvalmius
24/7
LKS, KoKS ,
Taso II
- Suuret erikoisalat
KaKS
- Leikkausvalmius 30 min. jaettu kovo pehmo
- Synnytykset
24/7
LPKS (?)
Taso I-II
- Kirurgia, sisätaudit
- Ei leikkaustoimintaa öisin
- Synnytykset
- Kirurgia, sisätaudit
OAS, Raahe
Taso I
- Ei leikkaustoimintaa virka-ajan ulkopuolella
Virka-ajan ulkopuolinen 24/7 PTH-päivystys lisäksi Kuusamo, Ivalo, Kemijärvi,
Pello/Övertorneå, Muonio/Kittilä/Kolari, Sodankylä
Mukaellen A-L Oukka

Taso III-IV

Selvitysmiesten mielestä, huomioiden Kainuun erikoisolosuhteet, pyritään Kainuun keskussairaalan
valmiustaso säilyttämään tasolla II.
Kainuun maakuntavaltuusto on hyväksynyt 2011 Kainuun erikoissairaanhoidon tulevaisuuden linjaratkaisuksi sen, että vaativaa erikoissairaanhoitoa jatketaan ja päivystysaikainen toiminta turvataan.
Erikoissairaanhoito järjestetään alueellisesti terveydenhuollon palveluiden järjestämissuunnitelman
ja erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksen mukaisesti huomioiden käytössä olevat toimintatilat,
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tutkimusmahdollisuudet ja koko infrastruktuuri. Nykyisen kaltainen keskussairaalapohjainen järjestely on OYS-erva alueen pitkien välimatkojen ja harvan asutuksen vuoksi tarkoituksenmukainen.
Perusterveydenhuoltoon siirretyt toiminnat varmistetaan koulutuksella ja paikan päällä annetulla
moniammatillisella ohjauksella.
Yksityissektorilta ostettuja palveluita voidaan käyttää yllä mainituissa järjestämissuunnitelmissa ja
sopimuksissa sovitulla tavalla. Ns. kolmannen sektorin mahdollisuudet toimijana on suunnitelmissa
ja hoitoketjuja valmisteltaessa huomioitava. Potilaan tukena, tiedon jakajana, kouluttajina ja vertaistukihenkilöina eri järjestöt ja yhdistykset täyttävät potilaan polun aukkopaikkoja.
4.1.2 Perusterveydenhuolto: alueellinen ja paikallinen, järjestämissuunnitelma, perusterveydenhuollon yksiköt
Terveyshyötymalliin on koottu ne keskeiset elementit (kts. 2.3.1), joilla suomalaista perusterveydenhuoltoa voidaan toiminnallisesti kehittää. Perusterveydenhuollon työntekijäpula on myös hoidettava. Monessa kunnassa on ajauduttu tilanteeseen, jossa tällä hetkellä voidaan hoitaa vain akuutteja
sairauksia ja erikoissairaanhoitoon joudutaan lähettämään riittämättömästi tutkittuja potilaita tarpeettomastikin. Toimintatapa on saatava ennakoivaksi, hoidon tarpeen mukaan suuntautuvaksi hyödyntäen alueen terveydentilatutkimuksia.
Terveyshyötymallin keskiössä on siis aktiivinen potilas, jolla on paras mahdollinen tieto sairauksista ja niihin vaikuttavista tekijöistä. Samanaikaisesti tarvitaan aktiivinen ennakoivaan työhön kykenevä hoitotiimi. Näitten välillä (omaiset tarvittaessa mukana) on mahdollista synnyttää tuloksellinen
interaktio, jolla varmistetaan että potilaalla on tarvittavat valmiudet omahoitoon ja että hoito räätälöidään kulloisenkin tarpeen mukaan. Samalla varmistetaan hoidon seuranta ja jatkuvuus. Keskeiset
elementit terveyshyötymallin toteuttamiseksi ovat:
1. Omahoidon tuki
2. Palvelutuottamisen rakenne
3. Päätöksenteon tuki
4. Kliiniset tietojärjestelmät
5. Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluitten tuottamiseen kykenevät organisaatiot
6. Muun toimivan yhteiskunnan tuki
Kunnat eivät ole pystyneet resursoimaan perusterveydenhuoltoa riittävästi. Syvältä käyviä toiminnan muutoksia ei pystytä viemään läpi muutoinkin riittämättömillä resursseilla. Pelkästään OYServa alueella tarvittaisiin välittömästi lisää sata terveyskeskuslääkäriä ja vuoteen 2030 mennessä
edelleen lisää alueellisten väestömuutosten mukaisesti.
Perusterveydenhuollossa on ajauduttu tilanteeseen, jossa hyvin vähäisen kliinisen kokemuksen
omaavat lääkärit vastaavat merkittävästä osasta sen toimintaa. Tavoitteeksi on asetettava, että perusterveydenhuollon vakinaiset virat täytetään yleislääketieteen erikoislääkäreillä. Tämä edellyttää
erikoisalan koulutuksen voimakasta lisäämistä.
Perusterveydenhuoltoon on kohdennettava voimakas resurssien lisäys kokonaisuudessaan.
Tämä vaatii rahoitusta, mikä on kuitenkin saavutettavissa terveydenhuollon nykyisen rahoitusjärjestelmän sisältä sitä muuttamalla.
Voimassa oleva terveydenhuoltolaki edellyttää kunnilta terveydenhuollon järjestämissuunnitelmaa.
Suunnitelma tehdään yhteistyössä sairaanhoitopiirien kanssa. Terveydenhuoltolaki edellyttää kunnilta myös hyvinvointiselontekoja/kertomuksia. Niitten pohjalta on laadittava terveyden- ja hyvin26

voinnin edistämisstrategiat. Sairaanhoitopiirit ovat perustaneet perusterveydenhuollon yksiköt, joiden lakisääteiset tehtävät ovat hyvä pohja paikallisen ja alueellisen palvelun suunnittelussa ja toteutuksessa.
Nämä elementit ovat käytettävissä osin jo nyt, mutta varsinaisesti vuoden 2013 alusta lähtien ja
niillä voidaan vaikuttaa myös perusterveydenhuollon toimivuuteen ja sitä kautta edistää väestön
terveyttä ja hyvinvointia.
4.1.3 Sosiaalihuolto
4.1.3.1 Erityispalveluiden järjestämisperiaatteet
Aluekokeiluhankkeen tavoitteena sosiaalihuollon osalta on kehittää erityispalveluiden ratkaisumallit Pohjois-Suomessa. Sosiaalihuollon lainsäädäntöuudistus on parhaillaan menossa yhdessä
terveydenhuollon lakimuutosten kanssa. Terveydenhuoltolaissa painotettiin kiinteää yhteistyötä
sosiaalihuollon toimijoiden kanssa ja valmistumassa oleva hallintolaki koskee sekä terveyden- että
sosiaalihuoltoa. Todennäköisesti siellä painotetaan sosiaalihuollon ja terveydenhuollon erityispalveluiden kiinteää integraatiota, käytännössä OYS-ervan järjestämisvastuuta. Terveydenhuollon järjestämissuunnitelmassa tämä on jo huomioitukin.
Oulussa ovat sosiaalihuollon erityispalveluiksi katsotut valmiudet jo olemassa ja toimivat käytännössä. OYS-ervan erityispalveluiden järjestämisvastuuta suunniteltaessa turvaudutaan
tähän osaamiseen ja valmiuteen. Lisäksi Kainuussa, Kokkolassa, Kemissä ja Rovaniemellä
oleva osaaminen järjestetään koko Pohjois-Suomea kattavaksi kokonaisuudeksi. Kunta- ja
palvelurakenneuudistusta koskevassa selonteossa todetaan, että sosiaalihuollossa ongelmana on
ollut erityispalvelutason heikko organisoituminen. Sosiaalihuollossa erityistason katsotaan merkitsevän enemmänkin erityisasiantuntemuksen turvaamista peruspalveluiden tueksi kuin erillistä asiakkaille palveluja tuottavaa tasoa. (VM:n selonteko 2009, 38). Hallitusohjelmassa tavoitteeksi asetetaan mahdollisimman laaja palvelukokonaisuus.
Ne vaativat tilanteet, joissa tarvitaan sosiaalihuollon erityisosaamista, edellyttävät yksilökohtaista
palvelusuunnittelua ja ohjausta. Palvelun rakentumisen tulee turvata laadukkaan erityisosaamisen
oikea-aikainen saaminen. Tulevaisuuden erityispalvelu tarkoittaa yhä useammin konsultaatiota, toimivaa osaajaverkostoa, palveluohjausta tai palvelukoordinaatiota. Erityispalvelun voi
koota koordinaattori/palveluohjaaja, joka kerää asiantuntijatiimin vaikean tilanteen ratkaisemiseksi.
Jotta palveluohjaus erityispalveluihin voisi toimia, se edellyttää lähipalvelun työntekijöiltä yleensä
laaja-alaista osaamista, asiakaskunnan pitkäaikaista tuntemusta ja mahdollisuutta erityisosaajien
joustavaan konsultointiin. Erityisosaajien ja lähipalvelutyöntekijöiden keskinäinen vuorovaikutus
turvaa erityispalveluiden oikea-aikaisuuden ja vaikuttavuuden.
Lasten ja lapsiperheiden sosiaalipalvelut tulee tuottaa lapsen kasvuympäristössä, periaate koskee
myös erityispalveluita. Vaikeat sosiaalihuollon asiat/asiakkaan ongelmien ratkaisu edellyttävät laajaa verkostoa tueksi: päivähoito, koulu, perheneuvola, työvoimatoimisto, terveydenhuollon yksikkö,
sukulaiset, omaiset jne. Pitkän ajan kuluessa syntyneet ongelmat vaativat myös aikaa parantuakseen. Sosiaalipalveluiden asiakkaat ovat usein köyhiä ja syrjäytyneitä ja kaikkien edun mukaista on
tuottaa heille myös erityispalveluita pääsääntöisesti lähipalveluna.
Erityispalvelu lähipalvelun tukena onnistuu konsultaation, etäkonsultaation, videoneuvottelujen,
paikalle saadun erityisasiantuntijatyöparin, erikoissosiaalityöntekijän tms. avulla. Paikallisten verkostojen ja olosuhteiden tuntemus on tärkeää tuloksen kannalta ja tässä lähipalvelun arvo korostuu.
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Isolle osalle asiakaskuntaa riittää hyvin toimiva palveluohjaus, joka on saatavilla lähipalvelujen
kiinteässä yhteydessä. Edellistä pienempi asiakasryhmä tarvitsee vahvan palvelusuunnitelman mukaista etenemistä. Keskittäminen on perusteltua pienille erityisryhmille, joilla on monia ongelmia ja
monenlaista avun-, kuntoutuksen ja hoidon tarvetta.
Erityistasolle tulee luoda perustasoa tukeva toimintamalli ja strategia, jossa OYS-ervan tehtävien mukaisesti järjestetään keskitetysti koko alueelle koulutusta ja tuetaan kehityshankkeita. Erityistason konsultaatiomahdollisuuden tulee olla helppo ja kynnyksen matala. Näin perustason
toiminta turvataan ja erityistaso voi keskittyä erityisosaamiseen.
Osa palveluista tulee rakentaa liikkuviksi, siirtää rattaille, esim. liikkuvat monipalvelupisteet,
kiertävät lastensuojelun työntekijät, kiertävät erityislastentarhanopettajat ja puheterapeutit sekä lastensuojelun ja lasten päivähoidon perhetyöntekijät. Ensisijaisesti asiantuntijat ja tieto liikkuvat perustason ja erityistason välillä – asiakkaat vähemmän.
Kehitysvammahuollon erityisosaaminen keskitetään OYS-erva alueella yhteen yksikköön,
joka on käytännössä hajautettuna useampaan fyysiseen paikkaan. Pääyksikköön keskitetään vaativa
hoito ja se antaa konsultaatioapua alueelle.
ATK:n ja tekniikan hyödyntämisessä on paljon kehittämistä edelleen. On rakennettava yhteinen
tietojärjestelmä, joka on yhteensopiva terveydenhuollon järjestelmän kanssa sovituin käyttöoikeuksin. Järjestelmä mahdollistaa myös raportoinnin ja toimii johdon järjestelmänä.
Sosiaalihuollon palveluiden sijoittuminen riippuu alueen maantieteestä ja väestökeskittymistä.
Oheisessa kaaviossa palveluiden sijoittuminen on kuvattu kotikunnan lähipalveluista ja maakunnallisista palveluista erva-tason palveluihin saakka. Edellä on kuvattu palveluiden liikkuvuutta ja konsultaatioluonnosta, joten kaavio on suuntaa antava. Kainuun sosiaalihuollon työntekijöillä on pitkä
kokemus yhteistyöalueen palveluiden järjestämisestä ja kaavio on heidän laatimansa.
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4.1.3.2 Muut sosiaalihuollon erityispalveluiden tuottajat
Sosiaalipalveluiden suunnittelussa on huomioitava muut erityispalveluiden tuottajat. Järjestöpohjaisia valtakunnallisia erityispalveluiden tuottajia on useita (esim. A-klinikka säätiö). Nämä on
työnjaon suunnittelussa sijoitettava edistämään sosiaali- ja terveydenhuollon integraatiota.
4.1.3.3 Miten varmistetaan erityisosaajien saatavuus
Sosiaalihuollon henkilöstöstä on pula niin OYS-erva alueella kuin koko maassa. Alueelle tarvitaan sosiaalityöntekijöitä ja heidän koulutuksensa pitää järjestää OYS-erva alueella. Sekava
sosiaalihuollon lainsäädäntö lisää henkilöstötarvetta, tästäkin syystä lainsäädäntöä tulee selkeyttää. Myös työnjakoa sosiaalihuollon eri ammattiryhmien välillä tulee järkeistää (STM:n SORAKE-hanke).
Työpaikan johtaminen, työilmapiiri, esimiesten tuki ja konsultaatiomahdollisuudet sekä uusien
työntekijöiden perehdytys on hoidettava hyvin. Uralla eteneminen, koulutusmahdollisuudet ja
osaamisen lisääminen ovat tärkeitä sitoutumista edistäviä asioita. Nuoret työntekijät haluavat käyttää uusia työmenetelmiä, joista on vaikuttavuuden suhteen tutkittua tietoa. ”Työkalujen” on oltava
kunnossa. Rekrytointitaidot nousevat tärkeiksi, työpaikan maine on luotava vetovoimaiseksi.
4.1.3.4 Erityisvastuualuetason sosiaalihuollon erityispalvelut
Sosiaalihuollon erityisosaaminen on alueellisesti syytä koota verkostoksi, koska erityisosaajien
määrä on rajallinen. Heidän osaamistaan käytetään eri tavoin lähi- ja paikallispalveluiden tasolla.
Seuraavissa luetteloissa esimerkkejä tehtävistä, joissa erityisosaajien tuki voi olla tarpeen.
Lastensuojelu sekä muut lasten ja nuorten palvelut:
- Seksuaalisen hyväksikäytön tutkimus ja hoito
- Erityisen huolenpidon yksiköt, koulukodit ja huumehoito
- Väkivallan katkaisu ja jatkohoito erityisryhmille
- Adoptiopalvelut (kotimaiset ja kansainväliset), ei neuvonta
- Erittäin vaativat huostaanotto ja sijoitusratkaisut (ennen syntymää tapahtuvat huostaanotot)
- Raskaana olevien huume- ja päihdeäitien hoito
- Pitkäaikaissairaiden lasten ja nuorten hoidon konsultaatiot (myös kehityksen viivästymät,
monivammaiset)
Päihdepalvelut
- Tahdosta riippumaton päihdehoito (Järvenpää)
- Joissain tapauksissa kaksois- ja monidiagnoosiasiakkaat
- erityismenetelmiä käyttävät huume- ja päihdeyksiköt
Vammaispalvelut
- Erityisryhmien kuntoutuskeskukset (näkö-, kuulo-, MS-, monivammaiset kehitysvammaiset
jne.) Pienien erityisryhmien laitoshoito. Tahdonvastainen hoito (rikosseuraamusjaksot)
- Kalliit ja harvinaiset apuvälineet
- Vaikeavammaisten erikoistunut kuntoutusohjaus, sopeutumisvalmennus
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4.2 Alueelliset palvelustrategiat / yhteistoiminta-alueiden muodostaminen
Terveydenhuoltolaki edellyttää kunnilta terveyspalveluitten järjestämissuunnitelmia, jotka hyväksytään myös sairaanhoitopiireissä. Näissä järjestämissuunnitelmissa terveydenhuollon nykyistä palvelutilannetta on kartoitettu ja kehittämistarpeet määritelty. Terveydenhuollon järjestämissuunnitelmiin on yhdistettävä sosiaalihuollon palvelutarpeitten arviointi- ja järjestämissuunnitelmat. Yhteistoiminta-alueet vastaisivat pääosasta sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita. Lasten
päivähoito jäisi tämän ulkopuolelle. Näiden kokonaisuuksien lähtökohtana on oltava palvelustrategian laatiminen. Siinä määritellään lähipalvelut, seudulliset palvelut ja keskitetyt palvelut, sekä
yhteistyö yksityisen ja kolmannen sektorin kanssa.
Yhteistoiminta-alueista (Sosiaali- ja terveydenhuoltoalueet, sote-alueet) on tarkoituksenmukaisinta suunnitella yksi organisaatiokokonaisuus. Hallinnolliset tehtävät voidaan pääosin keskittää, toiminta on hajautettua. Lähiesimiestyön merkitys korostuu tässä ratkaisussa.
Strategiatyön ohella muita nopeasti käynnistettäviä toimenpiteitä ovat:
• muutosjohtamiskoulutuksen käynnistäminen
• keskeisten palveluprosessien tarkistaminen/ muuttaminen asiakaslähtöisiksi
• organisaatiorakenteen ja johtamisjärjestelmän suunnittelu
Tulevaisuuden toimintaa suunniteltaessa on otettava huomioon, että organisaatio mahdollistaa prosessijohtamisen. Tämä suunnitteluvaihe edellyttää hyvin laajaa toimijoitten ja päättäjien osallistamista, jolla varmistetaan sitouttaminen.
Tiedottaminen on tärkeää heti alkuvaiheesta lähtien. Paitsi päättäjille ja toimijoille, myös alueen
väestölle on pystyttävä tiedottamaan.
Yhteistoiminta-alueiden muodostaminen
Sairaanhoitopiirit organisaatioina tulevat todennäköisesti uuden järjestämislain myötä lakkaamaan.
Uudet yhteistoiminta-alueet joutuvat pääsääntöisesti vastaamaan OYS-erva –alueilla sekä sairaanhoitopiirien aiemmista toiminnoista että kuntien toiminnoista. Pitkät etäisyydet tuovat oman lisänsä
yhteistoiminta-alueiden muodostamiseen. Tässä uudelleenjärjestelytyössä joudutaan tekemään paljon kompromisseja ja lähtökohtaisesti kaikkien osallistujien on varauduttava siihen, ettei kaikkea
entistä toimintaa voida jatkossa toteuttaa muistojen kultaamalla tavalla, eikä varsinkaan lisätä uutta
hyvää edellisten päälle.
4.2.1 Kainuun yhteistoiminta-alue
Kainuussa on toteutettu 1.1.2005 alkaen laajamittaista hallintokokeilua. Hallintokokeilu päättyy
eduskunnan tahdon mukaisesti 31.12.2012. Hallintokokeilun loppumisen myötä siihen sisältynyttä
sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa jatkaa seitsemän Kainuun kuntaa pitkälti samojen linjausten
mukaisesti, kuin hallintokokeilun aikana. Kunnat eivät pitkissä neuvotteluissaan päässeet täyteen
yksimielisyyteen jatkolinjauksista ja tästä syystä Puolangan kunta on irronnut kokonaisuudesta.
Kuntien väliset neuvottelut kestivät n. 3 vuoden ajan ja esim. sote-kokonaisuuden hajottaminen tuo
Kainuun kunnille vähintään 2 milj. euron ylimääräiset kustannukset. Tätä merkittävämpi menetys
oli sote-toimialan kehittämistyön hidastuminen, kun päämäärä oli epäselvä.
Nyt Kainuussa on kuitenkin päästy taas uuden kehitystyön alkuun ja sote-integraatiota tullaan siellä
jatkossa syventämään. Kainuussa suunnitellaan nykyisen keskussairaalan saneerausta ja osittain
uudelleenrakentamista. Tässä yhteydessä käydään läpi perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoi30

don toimintatavat ja yhteistyö, sekä näihin kiinteästi liittyvä sosiaalihuollon toiminta. Lisäksi sosiaalihuollosta on käynnistetty erillinen selvitystyö. Rahoitusmallina säilyy tulojen jakoon perustuva
ratkaisu.
Hallituksen esityksessä Kainuun kuntarakenteen uudistamiseksi päädyttiin kolmen kunnan malliin.
Toissijaisena vaihtoehtona on yhden kunnan Kainuu. Yhden kunnan Kainuuseen tuskin päädytään
lähitulevaisuudessa. Kolmen kunnan Kainuu on mahdollinen.
Yhteistoiminta-alueen hallinnollisena ratkaisuna selvitysmiehet näkevät ensisijaisena kuntayhtymämallin, toissijaisena vastuukuntamallin.
Rahoitusratkaisuna alueelle nähdään parhaana tuloihin perustuva kustannusten jako.
4.2.2 Keski-Pohjanmaan yhteistoiminta-alue
Keski-Pohjanmaalla on yhdistetty sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa Paras-lain edellyttämällä
tavalla. Keski-Pohjanmaalle muodostettiin Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito ja peruspalvelu –
kuntayhtymän Kiurun liikelaitos. Tässä ovat osallisina Keski-Pohjanmaan muut kunnat paitsi Kokkola. Tästä yhteistyöstä on saatu erittäin hyviä tuloksia.
Hallituksen kuntarakennesuunnitelmassa esitetään Keski-Pohjanmaasta muodostettavan yksi kunta.
Keski-Pohjanmaalla kuntaidentiteetti on varsin merkittävä tekijä, kuntien taloudellinen tilanne vaikuttaa muuta OYS-ERVA –aluetta keskimääräistä paremmalta. Yhden kunnan Keski-Pohjanmaan
muodostuminen lähitulevaisuudessa on epätodennäköistä.
Kun sote-aluetta Keski-Pohjanmaalle lähdetään muodostamaan, on Kokkolan mukaantulo tähän
aivan välttämätöntä. Muutoin kokonaisuus jää torsoksi. Syntyy tilanne, jossa nyt hyvin organisoitu
erikoissairaanhoito voisi pirstoutua tehottomiksi yksiköiksi.
Yhden kunnan syntyminen on epätodennäköistä ja näin ollen Keski-Pohjanmaan sote-alueen hallinnolliseksi ratkaisuksi selvitysmiehet esittävät kuntayhtymää. Rahoitusratkaisuna tällekin
alueelle nähdään parhaana tuloihin perustuva kustannusten jako.
Keski-Pohjanmaan sote-aluetta muodostettaessa on myös syytä tarkastella rajakuntien tilannetta.
Esim. Pietarsaari hyötyy merkittävästi, mikäli se liittyy Keski-Pohjanmaan aluekokonaisuuteen mukaan.
4.2.3 Lapin yhteistoiminta-alue
Lapissa maantieteelliset etäisyydet ovat realiteetti ja tämä tulee huomioida suunnittelussa. Sotealueen sisällä joudutaan todennäköisesti muodostamaan seudullisia ratkaisuja ja rakenteita. Seudulliset ratkaisut lisäävät väkisinkin jonkin verran hallintoa ja byrokratiaa, joten niiden muodostamisessa pitää olla hyvin kriittinen. Ensisijaisena lähtökohtana organisaatiorakenteellekin tulee olla
väestön palveluiden turvaaminen. Seudullisia ratkaisuja joudutaan hyväksymään terveydenhuollon
puolella ainakin silloin, kun muodostetaan päivystysalueita. Kainuun kokemusten mukaan vanhustenhuollon puolella seudulliset ratkaisut näyttävät myös toimivan hyvin. Monissa sosiaalihuollon
toiminnoissa ammattitaitoisen henkilöstön vähyys aiheuttaa sen, että henkilökunta joutuu liikkumaan yli kaikenlaisten kunta- ja organisaatiorajojen. Tämä joudutaan huomioimaan, kun arvioidaan
henkilöstökustannuksia.
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Erityisesti Lapin alueella korostuu tietotekniikan hyödyntäminen. Paine toimivaan asiakastietojärjestelmään kasvaa tätä kautta. Videovälitteinen vastaanottotoiminta on monilla terveydenhuollon ja
sosiaalihuollon osa-alueilla todettu tutkimuksissa tehokkaaksi ja luotettavaksi työvälineeksi.
Kansallisessa keskustelussa on nostettu toistuvasti esille erilaisten liikkuvien toimintayksiköiden
käyttö. Liikkuvia yksiköitä on vuosikymmenien varrella kokeiltu eri puolilla Itä- ja PohjoisSuomea. Niiden ongelma on kuitenkin siinä, ettei näihin liikkuviin yksiköihin saada pysyvää henkilökuntaa. Ensi innostus kestää 1 – 2 vuotta ja sen jälkeen toiminta sammuu henkilöstöpulaan.
Erityisesti Lapissa voi tulla suuri kiusaus hajottaa erikoissairaanhoitoa pitkin kairoja. Tässä yhteydessä on painotettava sitä, että perusterveydenhuollon ongelmia ei ratkaista hajottamalla jo nyt henkilöstöpulasta kärsivää erikoissairaanhoitoa pienempiin kokonaisuuksiin. Pienten kokonaisuuksien
lisääminen vaikeuttaisi päivystysjärjestelyitä.
Vaikka hallituksen kuntauudistus etenisi Lapissa hallituksen suunnitelmien mukaan, ei sinne synny
yhtään sellaista vahvaa kuntaa, joka yksinään pystyisi rahoittamaan ja järjestämään sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut. Väestöpohjan perusteella myös Rovaniemen kaupungille saattaisi olla kohtuuton ponnistus toimia isäntäkuntana koko muulle Lapille ja järjestää kaikki sosiaali- ja terveydenhuolto sote-alueella.
Selvitysmiesten käsityksen mukaan paras vaihtoehto myös Lapille on muodostaa yhteistoiminta-alue kuntayhtymäpohjalta.
Rahoitusratkaisuna alueelle nähdään parhaana tuloihin perustuva kustannusten jako.
4.2.4 Länsi-Pohjan yhteistoiminta-alue
Länsi-Pohjassa on tehty useita ponnistuksia sekä kuntarakenteen muuttamiseksi, että merkittävä
suunnittelutyö sote-alueen muodostamiseksi.
Aiemmin tehty suunnitelma sote-alueeksi voi Länsi-Pohjassa toimia hyvin uudenkin sote-alueen
muodostamisen pohjana. Tätä suunnitelmaa voidaan käyttää myös siinä tapauksessa, että LänsiPohjasta muodostuisi hallituksen suunnitelmien mukainen yksi kunta. Yhden kunnan toteutuminen
on tämän hetken näkymien mukaan epätodennäköistä.
Mikäli Länsi-Pohjan alueesta lähdetään muodostamaan sote-aluetta, on Lapin kaikkien kuntien käytävä keskinäinen keskustelu siitä, mihin sote-alueeseen ne katsovat kuuluvansa.
Rahoitusratkaisuna tuloihin perustuva ratkaisu näyttäisi myös Länsi-Pohjan alueella toiminnan kehittämisen näkökulmasta hedelmällisimmältä.
Mikäli hallinnollisesti ei yhtä kuntaa Länsi-Pohjaan muodostu, on sielläkin paras järjestää
hallinto jatkossa kuntayhtymäpohjaisesti.
4.2.5 Pohjois-Pohjanmaan palvelurakennevaihtoehdot
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä on hieman alle 400 000 asukasta eli 54 % OYS-ervaalueen väestöstä (kts. kohta 2.2). Keskuksena on laajentuva Oulu, jossa on pian noin 200 000 asu-
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kasta. Työssäkäyntialueen keskuksena Oulun alue on ylivertainen Pohjois-Suomessa. Terveydenhuollon kuntayhtymiä tai vastaavia alueella ovat:
- Raahe : Pyhäjoki, Raahe, Siikajoki ja Vihanti, kuntayhtymä vuodesta 2009, väestöpohja 34 700.
- Kallio: Alavieska, Nivala, Sievi ja Ylivieska, kuntayhtymä 2009-, väestöpohja 33 170.
- Selänne: Haapajärvi, Kärsämäki, Reisjärvi ja Pyhäjärvi, kuntayhtymä 2010-, väestöpohja 19 430.
Pyhäjärvi on hakenut eroa yhtymästä.
- Oulunkaari: Ii, Pudasjärvi, Simo, Vaala ja Utajärvi, kuntayhtymä 2010-, väestöpohja 28 066
- Helmi : Haapavesi, Siikalatva ja Pyhäntä, kuntayhtymä 2009-, väestöpohja 15 230
- Kalajoki ja Merijärvi: isäntäkuntamalli 2009-10-, väestöpohja 13 760, Himanka yhteistyö
- Oulainen: 7 890 asukasta, yhteistyösopimus PPSHP:n kanssa vuoden 2012 loppuun
- Kuusamo: 16 500 asukasta, päivystysyhteistyötä Taivalkosken kanssa
- Oulu: kuntaliitos 2013- Haukiputaan, Kiimingin, Oulunsalon ja Yli-Iin kanssa, uuden kunnan väestöpohja 185 500
- Hailuodon, Kempeleen, Limingan, Lumijoen, Muhoksen ja Tyrnävän yhteistoiminta-alue Lakeuden syntyminen raukesi 2011 viime metreillä. Väestöpohja olisi ollut 43 200.
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Alueen kuntien välillä ikärakenne, sairastavuus ja kustannukset vaihtelevat voimakkaasti. Viime
vuosina on erikoisesti eteläisellä alueella Oulun ja ympäristökuntien liitostyön lisäksi mietitty kuntaja palvelurakennetta. Oulun ja siihen liittyneiden kuntien välillä palveluiden yhdistämis- ja järjestämissuunnitelmat ovat työllistäneet suuresti poliitikkoja ja toimihenkilöitä. Oulun ympäristön kunnissa on halukkuutta käyttää laajentuneen Oulun palveluita vaihtoehtona yliopistosairaalan palveluille
ja omien palveluiden laajentamiselle.
Kuntajakotyöryhmä esitti Pohjois-Pohjanmaalle viittä kuntajakoselvitystä uusien kuntien muodostamiseksi. Kohtuullisen myönteisesti näihin esityksiin ovat suhtautuneet ainoastaan Oulu ja muutamat ympäristökunnat sekä Raahe.
Raahen ja Oulaskankaan sairaalat ovat työnjakoneuvotteluissa päätyneet ortopedisen leikkaustoiminnan sijoittamiseen Oulaisiin ja pehmytosakirurgian sijoittamiseen Raaheen. Oulun yliopistollinen
sairaala tukee vahvasti Oulaskankaan toimintaa. Raahessa synnytystoiminta lakkasi kesällä 2012,
Oulaisissa on reilut 800 synnytystä vuosittain. Uuden päivystysasetuksen kolmen spesialiteetin valmiusvaatimukset voivat uhata Oulaskankaan synnytystoimintaa. Osa eteläisen alueen synnytyksistä
ja muusta erikoissai-raanhoidon toiminnasta suuntautuu Kokkolan keskussairaalaan. Lääkäripula on
heikentänyt sekä Raahen että Oulaskankaan toimintaa jo vuosien ajan ja ilman vahvistuvaa alueellista työnjaon ohjausta on vaikea nähdä niissä toiminnan laajenemismahdollisuuksia. Esityksemme
mukaisesti Oulaisten, Visalan ja Raahen sairaalat tulevat osaksi eteläistä yhteistoimintaaluetta.
Selvitysmiesten näkemyksen mukaan PPSHP:n yllä kuvatusta moninaisesta palvelurakenteesta pitää päästä asteittain suurempiin kokonaisuuksiin lukuisia kuntayhtymiä alueellisesti yhdistäen. Nopeimmin päästäisiin eteenpäin muodostamalla paikalliset intressit ylittävät suuret kokonaisuudet, Oulu eteläinen ja Oulu pohjoinen sairaanhoitopiirin nykyisen kuntaneuvottelumallin mukaisesti. Oulu pohjoinen toimisi vastuukuntamallilla ja Oulu eteläinen toimisi kuntayhtymämallilla.
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Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma on hyvä pohja alueellisten ja lähipalveluiden järjestämisen
turvaamiseksi hyödyntäen samalla monia alueella viime vuosina tehtyjä yhteistoimintaselvityksiä ja
hankkeita (Oulun laajenemisen yhteydessä tehdyt selvitykset, Kaste-hankkeen osiot, Eteläisten kuntien laajan palveluiden järjestämisselvityksen, Lakeuden muodostamissuunnitelmat, Oulunkaaren
palveluiden järjestäminen, Koillismaan yhteistoimintajärjestelyt jne.). Erikoissairaanhoidon sopimuksella järjestetään yhteistoiminta-alueiden peruserikoissairaanhoidon palvelut tilat ja työvoiman
saatavuus huomioiden.
Rahoitusratkaisuna muiden uusien yhteistoiminta-alueiden tapaan esitämme tuloihin perustuvaa
mallia. Laajan väestöpohjan muodostaminen poistaa yksittäisten kuntien suuret erikoissairaanhoidon
kuluvaihtelut (kts. 4.4.3).
4.3 Ervan määrittely
Pohjois-Suomessa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisessä keskitetty koordinointi on tarpeen
mm. seuraavista syistä:
-

niukkenevat voimavarat saadaan optimaaliseen käyttöön
hyödynnetään OYS-erva-alueen hyvä valmis yhteistyötapa ja työnjako
varmistetaan tasapuolinen ja demokraattisesti ohjattu hoito OYS-ervan koko alueella
yliopistollinen sairaala koko alueen demokraattiseen ohjaukseen (hallitus, valtuusto)
vältetään epäterveen kilpailuasetelman syntyminen
taataan ympärivuorokautinen päivystysvalmius asetuksen mukaisesti koko alueella
turvataan vaikuttavan hoidon saanti, vähennetään medikalisaation ongelmaa
terveydenhuollon järjestämissuunnitelma ja erikoissairaanhoidon järjestämissopimus sekä sosiaalihuollon palvelumalli ja valmiussuunnitelma voidaan synkronoida toimivaksi kokonaisuudeksi
samat toimintatavat ja lääkekäytännöt tuovat kustannussäästöjä
tietojärjestelmät helpompi koordinoida yhteensopiviksi
perusterveydenhuolto saa tarvitsemansa tuen ja aseman (järjestämissuunnitelman toteutus)
rakentuva erva-toimija mahdollistaa kuntien budjettien ennakoitavuuden

OYS-erva alueella työnjako, yhteistyö ja kehitys- sekä koulutussuunnitelmat ovat jo nyt toimivia,
samoin hankintayhteistyö, yhteinen laboratoriotoiminta ja tukipalveluyhteistyö. Koko alueen tasapuolinen kehittäminen vaatii yhteisesti sovittua ja demokraattisesti ohjattua koordinaatiota. Alueella
vain Oulu (n. 195 000 as.) on yksin riittävän vahva järjestämään palvelut. Toisaalta K-PSHP, LPSHP, Kainuu ja Lappi ovat sopivia yhteistoiminta-alueita. Kainuussa on valmis infrastruktuuri,
Länsi-Pohjassa on valmiita suunnitelmia, Keski-Pohjanmaalla erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Kiuru Kokkolaa lukuun ottamatta valmiina (kts. 4.2).
Yhteistoiminta-alueiden (sote-alueiden) tiedon tuotanto ja kehittäminen tulee koordinoida OYS-erva
alueen toimesta. Alueella on paljon toimijoita (mm 6 AMK:a, 2 yliopistoa, 2 yliopistokeskusta, Poske (Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus), Kela, THL, TTL, tilastokeskus). Toimijoiden keskinäistä yhteistyötä on ollut valitettavan vähän ja satunnaisesti. Tulevaisuus edellyttää yhteistyön
lisäämistä edelleen. Toimijoiden keskinäinen organisoituminen OYS-ervan sisällä voisi rakentua 2vaiheisesti ervan koordinoimana. Aluksi olisi Pohjois-Suomea koskeva yhteistoimintasopimus ja 510 vuoden sisällä toteutettaisiin tarpeellisiksi havaitut rakenteelliset muutokset.
Ehdotuksemme mukaan nykyisen OYS-erva alueen nykyiset 4 sairaanhoitopiiriä ja Kainuun
maakunta siirtyvät osaksi erityisvastuualueen kuntayhtymää. Erityisvastuualueelle muodostu35

vat 6 yhteistoiminta-aluetta omistavat erityisvastuualueensa kuntayhtymän (OYS-ervan). Näin
syntyy alueelle sairaalapalveluverkko, jota voidaan kehittää laajan väestöpohjan tarkoituksenmukaiseksi palvelukokonaisuudeksi. Erityishuoltopiirit ovat jo siirtyneet osaksi erikoissairaanhoidon tuottajaorganisaatioita. Erityisvastuualueiden kuntayhtymät vastaavat myös sosiaalihuollon erityispalveluiden tuottamisesta.
Lopputuloksena muotoutunee v 2018 mennessä 6 yhteistoiminta-aluetta, jotka omistavat OYServan.

4.4 Rahoitus
4.4.1 Taustaa
Pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelman (2011) mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitusja järjestämisvastuu on samalla organisaatiolla.
Nykyinen sosiaali- ja terveydenhuollon perusta on luotu pääosin 1960 ja 70-luvuillla ja sen osaalueita on kehitetty eri aikoina. Suuri osa järjestelmää koskevista muutoksista on toteutettu useimmiten erillisinä uudistuksina ilman, että olisi selvitetty, miten kukin uudistus muuttaa eri osapuolien
kannusteita ja käyttäytymistä ja millainen taloudellinen ja toiminnallinen sosiaali- ja terveydenhuol-

36

lon kokonaisuus uudistuksen tuloksena muodostuu. Myös rahoitusjärjestelmä on muodostunut ajan
saatossa erillisistä osaratkaisuista ilman, että kokonaisuutta olisi tarkasteltu.
Suomalainen terveydenhuollon julkinen rahoitusjärjestelmä, jossa julkinen sairausvakuutus toimii
toisen verorahoitteisen järjestelmän rinnalla ja rahoittaa osin samoja palveluja on kansainvälisesti
ainutlaatuinen (OECD 2005, Mossialos ja Srivastava 2008). Ruotsissa sairasvakuutuksilla oli aiemmin samankaltainen rooli kuin suomessa, mutta siellä on sittemmin koordinoitu julkista terveydenhuollon rahoitusta.
4.4.2

Suomi on erilainen EU-maa

Rahoitus- ja järjestämisvastuu 342 kunnalla





Rahoittajia ja palvelujen tilaajia
o Suomessa 342 rahoittajaa ja tilaajaa (kuntaa)
o Muissa EU-maissa 1-30 (200)
Rahoittajan väestöpohja (keskimäärin)
o Suomessa 15 500 asukasta (mediaani 6 000)
o Muissa EU-maissa vähintään 400 000 asukasta
Palvelujen tilaajan väestöpohja (keskimäärin)
o Suomessa 15 500 asukasta (mediaani 6 000)
o Muissa EU-maissa vähintään 300 000 asukasta

Suomi
Kreikka
Itävalta
Malta
Saksa
Ruotsi
Luxemburg

RAHOITTAJIA
Lkm
Asukkaita/
rahoittaja
342
15 518
30
374 000
21
397 000
1
406 000
200
411 000
21
439 000
1
471 000

TILAAJIA
Lkm
Asukkaita/
tilaaja
342
15 518
30
374 000
21
397 000
1
406 000
200
411 000
21
439 000
9
52 000
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Kypros
Slovakia
Tanska
Tsekki
Viro
Slovenia
Espanja
Latvia
Italia
Liettua
Irlanti
Bulgaria
Unkari
Belgia
Portugali
Hollanti
Romania
Puola
Iso-Britannia
Ranska

1
6
5
9
1
1
20
1
20
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

793 000
899 000
1 098 000
1 140 000
1 340 000
2 010 000
2 216 000
2 271 000
2 943 000
3 366 000
4 250 000
7 538 000
10 035 000
10 517 000
10 620 000
16 390 000
22 215 000
38 116 000
60 520 000
61 840 000

1
6
5
9
4
1
20
8
20
5
1
28
1
7
5
19
42
1
152
3

793 000
899 000
1 098 000
1 140 000
335 000
2 010 000
2 216 000
284 000
2 943 000
673 000
4 250 000
269 000
10 035 000
1 502 000
2 124 000
863 000
529 000
38 116 000
398 000
20 613 000

THL

Nykykäsityksen mukaan suomalaisen rahoitusjärjestelmän väestöpohja on liian pieni. Rahoittajajärjestäjäorganisaatioiden tulisi olla vähintään n. 200 000 asukkaan väestöpohjiin perustuvia.
4.4.3 Rahoitustarpeen ennustettavuus
Kapeista väestöpohjista seuraa väistämättömästi rahoitustarpeen heikko ennustettavuus:
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4.4.4 Monikanavaisen rahoituksen etuja:






Palvelujärjestelmään saadaan käyttötarkoitukseen sidottua rahoitusta
Tarjoaa valinnanvapautta maksukykyisille asiakkaille
Lisää yksityistä palvelujen tarjontaa
Tarjoaa julkisella sektorilla työskenteleville ammattilaisille mahdollisuuden lisäansioihin
Työssäkäyvät saava joustavasti ja maksutta työterveyshuollon palveluja

Lähde: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

4.4.5 Monikanavaisen rahoituksen haittoja:








Kannustaa siirtämään palvelu- ja kustannusvastuuta maksajalta toiselle ja synnyttää palvelujärjestelmään tehottomuutta
Ylläpitää alueellista ja väestöryhmien välistä eriarvoisuutta
Ylläpitää päällekkäistä palvelutarjontaa erityisesti työterveyshuollossa ja perusterveydenhuollossa
Luo ylikapasiteettia erityisesti tutkimus- ja hoitopalveluissa
Synnyttää henkilöstön saatavuusongelmia julkisella sektorilla
Lisää epätarkoituksenmukaista palvelujen käyttöä ja kokonaiskustannuksia
Hidastaa sosiaali- ja terveyspolitiikan keskeisten tavoitteiden toteutumista, kuten
o sosiaali- ja terveydenhuollon integraatiota
o peruspalvelujen ja erityispalvelujen tasapainoista kehittämistä
o painopisteen siirtämistä laitoshoidosta avohoitoon
o korjaavista toimista ehkäiseviin toimenpiteisiin

Lähde: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

4.4.6. Muutos on tarpeen
Edellä esitettyjen tietojen valossa voidaan todeta, että nykyisen rahoitusjärjestelmän jatkaminen
ei ole enää perusteltua. Nykyinen järjestelmä lisää alueellisia ja väestöryhmien välisiä terveyseroja. Sitä ei voida hyväksyä eettisesti. Tiukassa rahoitustilanteessa tehoton rahankäyttö ei ole taloudellisesta näkökulmasta myöskään hyväksyttävää.
4.4.7 Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitusjärjestelmän kehittäminen OYS-erva alueella
Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitusjärjestelmän selkiyttämiseksi on viime vuosina esitetty lukuisia yksityiskohtaisia ja laajempia ehdotuksia, joilla on pyritty parantamaan rahoitusjärjestelmän
kannustavuutta ja toimivuutta. Pieniä osamuutoksia järjestelmään on tullut, mutta keskeiset ongelmat ovat jääneet ratkaisematta.
Asetettu selvitystyöryhmä tukeutuu tulevaisuuden pohdinnoissaan pitkälti THL:n asiantuntijaryhmän raporttiin 21/2012 (sosiaali- ja terveydenhuollon rahoituksen kehittäminen: Kohti yksikanavaista alueellista järjestäjä-rahoittajaa).
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OYS-erva alueella tulee sosiaali- ja terveydenhuollon palveluitten järjestämisratkaisuna olemaan pääosin ylikunnallinen järjestämistapa. Tässä järjestämisratkaisussa järjestäjätaho voi
saada rahoituksensa kunnilta eri tavoilla. Nämä tavat voidaan ryhmitellä seuraavasti:
• Suoritemalli
• Kapitaatiomalli
• Meno-osuusmalli
• Tulo-osuusmalli
• Kokonaislaskutusmalli
• Edellä mainittujen yhdistelmät
Kun Sote-yhteistoiminta -alueet on muodostettu, niiden rahoitus tulisi OYS-erva alueella olla
yhteneväinen. Sote-alue saisi pääosan rahoituksestaan siten, että kunnat maksaisivat järjestäjälle
osuutensa kapitaatioperiaatteella. Sote-valtionosuudet tulisivat suoraan järjestäjälle. Alkuvaiheessa
tarvitaan siirtymäaika – 2 vuotta. Vahva kunta voisi huolehtia rahoituksestaan itse. Mikäli syntyy
isäntäkuntamalli, siinä tulevat samat vaihtoehdot mahdollisiksi, kuin sote-alue -malleissa.
4.4.8 Järjestäjä / rahoittajatehtävän kokoaminen yhdelle organisaatiolle Pohjois-Suomessa
Toisessa vaiheessa kootaan järjestäjä / rahoittajatehtävät yhdelle organisaatiolle PohjoisSuomessa. Tässä vaiheessa myös muut rahoitusosiot kuin STM:n ja kuntien, kootaan yhdelle rahoittajalle.
Rahoituskokonaisuus muodostuisi seuraavista osa-alueista:
• Kunnilta per capita
• Vakuutusyhtiöt käytön mukaan
• KELA-rahoitus koottuna niitten tehtävien mukaisesti, joita KELA nyt rahoittaa
• Valtionosuus, joka tasaisi kuntien erilaisen sairastavuuden ja ikärakenteen aiheuttamat
palvelutarve-erot (riskiin suhteutettu valtionosuus)
• Asiakasmaksut maksuasetuksen mukaisesti
• Työnantajien maksamat korvaukset
Ennen tämän vaiheen käynnistämistä tarvitaan rahoituspilotteja.
KELA:n rahoituksesta otettaisiin kokeiluun mukaan seuraavat osa-alueet:
• SV-lain mukaiset matkakorvaukset
• SV-päivärahakorvaukset
• Lääkekorvaukset
• Laboratorio- ja röntgenmaksujen KELA-korvaukset
• Lääkärissäkäyntipalkkioitten KELA-korvaus
• Koko työterveyshuollon korvausjärjestelmä
• Käynnistettävä työttömien työterveyshuollon toiminta kestävällä pohjalla
• Kuntoutustoiminnan rahoitus, tämä vaatii valtakunnallista laajaa selvitystä kuntoutustoiminnan vaikuttavuudesta ja sitä kautta tämän osa-alueen järjestämisestä ja rahoittamisesta
• Sosiaalihuoltolain piirissä on myös rahoitukseen liittyvää ”harmaata aluetta”, jossa työnjakoa KELA:n kanssa tulisi selvittää
Rahoituspilotti olisi nopeasti käynnistettävissä Kainuussa muilta kuin työterveyshuollon osalta.
Työterveyshuollon uudelleenorganisointiin ja rahoitukseen on Oulun kaupunki ilmaissut kiinnostuksensa.
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Rahoituksen uudelleenjärjestelyllä on merkittäviä kustannusvaikutuksia. Esimerkiksi Kainuussa
käytetään SV-KELA -korvauksiin n. 45 milj. euroa vuodessa. Tästä potista pystyttäisiin nopeasti
irrottamaan n. 8 milj. euroa muuhun käyttöön.
Työterveyshuollon osion euromääräinen laskenta on huomattavasti vaikeampaa, mutta työterveyshuollon resurssit suuntautuvat nykyisin tehottomasti työperäisien sairauksien, tapaturmien ja infektiotautien hoitoon. Ennaltaehkäisevä työterveyshuolto on jäänyt sivuun. Tulevaisuuden työvoimapulan kannalta on ensiarvoista, että työhyvinvointi lisääntyy ja tässä työterveyshuollolla on merkittävä
rooli jatkossakin. Rahoituksen uudelleenjärjestelyllä pystyttäisiin irrottamaan nykyisestä rahoituskokonaisuudesta osa perusterveydenhuollon resursointiin.
5. Yhteenveto
Selvitysmiesten esitykset tiivistettynä:
1) OYS-ERVA-aluekokeiluhankkeen lähtökohdat
- Hallitusohjelma (2011), sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus- ja järjestämisvastuu samalla organisaatiolla, vahvalla peruskunnalla tai sosiaali- ja terveydenhuoltoalueella (yhteistoiminta-alueella).
- Terveydenhuoltolaki (2011), valtionosuusjärjestelmän ja kuntarakenteen muutostilanne,
palvelurakennetyöryhmän työ (-2012), sosiaalilainsäädännön uudistus.
- Päivystysasetuksen toiminnalliset vaatimukset erikoissairaanhoidon päivystyksen järjestelyssä.
- Työvoiman varmistaminen koulutusmäärien ennakoinnilla, työtehtävien uusjaolla ja osaajien alueellisella yhteiskäytöllä.
- Tietojärjestelmien laatu, yhteensopivuus ja sosiaali- sekä terveydenhuollon järjestelmien
kehittäminen yhtenä kokonaisuutena.
2) Hankkeen päämäärät
- Turvata vaikuttavat palvelut yhdenvertaisesti koko alueelle kiristyvästä taloustilanteesta
huolimatta.
- Ehdotukset rahoituksen monikanavaisuuden purkamiseksi.
- Vahvistaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä, sairauksien ja sosiaalisten ongelmien ehkäisyä sekä peruspalveluja.
- Varmistaa erityistason osaamisen tuki peruspalveluille.
- Luoda kestävät palveluiden järjestämisen rakenteet.
- Hyödyntää terveydenhuoltolain määräykset terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta,
sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyöstä, erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksesta,
perusterveydenhuollon yksiköistä sekä OYS-ERVA-strategian eri osa-alueilla tehty työ.
3) Sosiaali- ja terveyspalvelut onnistuvat kasvavasta palvelutarpeesta ja vähenevästä työvoimasta huolimatta jos:
- Jokainen ymmärtää vastuun itsestään ja lähimmäisistään
- Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen ja ennaltaehkäisyn keinot käytössä
- Ikääntyvien toimintakyky lisääntyy ja säilyy pitempään
- Ikärakenteen muutosten vaatimat asiat huomioidaan yhteiskuntasuunnittelussa – asuminen,
liikkuminen, palvelut jne.
- Kehitetään uusia toimintatapoja teknologiaa hyödyntäen
- Onnistutaan tuottavuuden lisäämisessä (tietotekniikka, koulutus, työnjako)
- Tiedonkulku alhaalta ylös ja ylhäältä alas varmistetaan
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- Johtamiseen ja erikoisesti lähiesimiestoimintaan kiinnitetään huomiota
4) Perusterveydenhuolto
- Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma ja Perusterveydenhuollon yksiköt toimintaa ohjaavina.
- Terveyshyötymalli (CCM,Chronic Care Model)) hyvä toiminnan suunnittelun lähtökohta.
- Keskiössä aktiivinen potilas, jolla paras tieto sairauksistaan ja niihin vaikuttavista tekijöistä.
- Sosiaali- ja terveydenhuollon osaajien yhteistyö hyödynnetään ennakoivaan toimintatapaan
tähtäävässä tiimityöskentelyssä.
- Vahvalla palvelurakenteella (laajan alueen yhteisvastuulla) luodaan edellytykset ammattihenkilöiden (lääkäreiden, hoitajien, sosiaalityöntekijöiden) pysyvyydelle, joka on edellytys
hyvälle hoitosuhteelle.
- Omahoito, kotipalvelu ja kotisairaanhoito nähtävä tärkeänä kokonaisuuden osana, tiedonkulku ja ajoissa tehdyt hoidontarvearviot ja hoitosuunnitelmat vähentävät päivystyksen käyttöä.
- Keskitetyt tukitoiminnot, suunnittelu, kehittäminen ja koulutuksen suunnittelu vapauttavat
työntekijät perustyöhön.
- Terveydenhuollon järjestämissuunnitelmissa määritetään monipalvelukeskusten ja lähipalveluyksiköiden sijainnit ja tarve. Monipalvelukeskuksissa on sosiaalialan osaajia sekä psykiatrista osaamista.
- Päivystystoiminta keskitetään tutkimusmahdollisuudet ja konsultaatiot turvaaviin paikkoihin. Käytännössä nämä yhteistoiminta-alueiden yhteispäivystykset toimivat nykyisissä
keskussairaaloissa. Alueellisesti on mietittävä välimatkat huomioiden vaativamman päivystyksen keskittäminen vapauttaen näin työvoimaa perustoimintaan. Yhteispäivystyksen yhteyteen on suotavaa perustaa ns. nopean diagnostiikan yksikköjä/ osastoja, joissa vaativammat ongelmat selvitetään vuorokauden sisällä ja määritetään jatkohoidon suunta. Tämä lyhentää odotusaikoja päivystyksessä sekä vähentää erikoissairaanhoidon tarvetta ja uusintakäyntien määrää.
- Päivystystoimintaan oleellisesti liittyvän sairaankuljetuksen osaamisen taso nousee ja yhtenäistyy uuden sairaankuljetusasetuksen voimaantullessa.
- Alueellisesti järjestetään tarvittava kuntouttava jatkohoito terveyskeskuksissa tai tarkoitusta varten olevilla osastoilla.
5) Sosiaalihuolto
- Sosiaalihuolto järjestetään yhteistyössä terveydenhuollon kanssa asiakkaan ongelmien kokonaisvaltaiseen ja pitempiaikaiseen ratkaisuun pyrkien.
- Palvelun järjestämissuunnitelmissa määritetään sosiaalihuollon palvelupisteistä terveyskeskuksissa ja monipalvelukeskuksissa sekä sosiaali- ja terveydenhuollon päivystysten yhteistyöstä.
- Sosiaalipalveluiden järjestämisen kuntatasolla, alueellisesti ja keskitetysti erva-tasolla on
kuvattu s. 28. Oulussa ovat sosiaalihuollon erityispalveluiksi katsotut valmiudet jo olemassa ja toimivat käytännössä. OYS-ervan erityispalveluiden järjestämisvastuuta
suunniteltaessa turvaudutaan tähän osaamiseen ja valmiuteen. Lisäksi Kainuussa,
Kokkolassa, Kemissä ja Rovaniemellä oleva osaaminen järjestetään koko PohjoisSuomea kattavaksi kokonaisuudeksi.
- Erityispalvelut tarkoittavat yhä useammin konsultaatiota, toimivaa osaajaverkostoa, palveluohjausta ja palvelukoordinaatiota. Tämä edellyttää lähipalvelun työntekijöiltä laaja-alaista
osaamista, asiakas-kunnan pitkäaikaista tuntemista ja mahdollisuutta erityisosaajien joustavaan konsultointiin.
- Lasten ja lapsiperheiden sosiaalipalvelut tulee tuottaa lapsen kasvuympäristössä.
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- Erityispalvelu lähipalvelun tukena onnistuu konsultaation, etäkonsultaation, videoneuvottelujen, paikalle saadun asiantuntijaparin, erikoissosiaalityöntekijän tms. avulla.
- Erityistasolle tulee luoda perustasoa tukeva toimintamalli ja strategia, jolla tuetaan alan
koulutusta ja kehityshankkeita.
- Kehitysvammahuollon erityisosaaminen keskitetään OYS-erva-alueella yhteen yksikköön,
joka käytännössä on hajautettuna useampaan paikkaan.
- Sosiaalihuollon tietotekniikkaa kehitettävä yhdessä terveydenhuollon kanssa.
Osa palveluista on edellä kuvatulla tavalla liikkuvia, sama koskee myös esim. erityislastentarhanopettajia, puheterapeutteja ja erilaisia terveydenhuollon palveluita antavia yksikköjä
(esim. silmätutkimusyksikkö Silmo).
6) Erikoissairaanhoito
- Päivystyspalveluiden järjestäminen muodostaa erikoissairaanhoidon järjestämisen rungon.
Oulun yliopistollinen sairaala on ainoa OYS-erva-alueen kaikkien erikoisalojen ympärivuorokautinen päivystyssairaala.
- Erikoissairaanhoidon päivystystilanteet 2013 ja 2017 tiedossa olevan tilanteen mukaisesti
ja huomioiden tulevan päivystysasetuksen tiukat vaatimukset on esitetty s.25.
- Lääkäripula ja päivystyksen vaatima virkamäärä suhteutettuna päivittäiseen palveluiden
kysyntään muodostavat haasteen ja päivystyspalveluiden turvaaminen koko alueelle vaatii
erityisvastuualueen mahdollisuuden työvoiman käyttöön ja kysynnän ohjaamiseen (hoitoonpääsyaikojen turvaamiseksi).
- Erikoissairaanhoito järjestetään alueellisesti terveydenhuollon järjestämissuunnitelman ja
erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksen mukaisesti huomioiden käytössä olevat toimitilat, tutkimusmahdollisuudet ja koko infrastruktuuri. Nykyisen kaltainen keskussairaalaperusteinen erikoissairaanhoito on tarkoituksenmukainen myös tulevaisuuden yhteistoimintaalueilla.
- Sekä perusterveydenhuollon, sosiaalihuollon että erikoissairaanhoidon palveluita voidaan
ostaa järjestämissuunnitelmissa hyväksytyllä tavalla yksityisiltä palveluntuottajilta ja kolmannelta sektorilta/järjestöiltä.
7) Palvelustrategia
- Terveydenhuollon järjestämissuunnitelmiin on yhdistettävä sosiaalipalveluiden tarpeen arviointi ja järjestämissuunnitelmat.
- Yhteistoiminta-alueet vastaavat pääosasta sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista. Lasten
päivähoito jää ulkopuolelle (kunnalliseksi).
- Palvelustrategiassa määritetään lähi-, alueelliset ja keskitetyt palvelut sekä yhteistyö yksityisen ja kolmannen sektorin kanssa.
- Perusperiaate on, että hallinnolliset tehtävät keskitetään, mutta toiminta on hajautettua. Lähiesimiestoiminnan osuus korostuu.
- Muutosjohtamiskoulutus on käynnistettävä, keskeiset palveluprosessit suunnitellaan asiakaslähtöisesti. Organisaatiojohtamisen on mahdollistettava prosessijohtaminen. Laaja toimijoiden ja päättäjien sitouttaminen on tarpeen.
- Tiedottaminen tärkeä alusta alkaen toimijoille, päättäjille ja väestölle.
8) Yhteistoiminta-alueet (sosiaali- ja terveysalueet) ja uusi palvelurakenne
- Uudet yhteistoiminta-alueet vastaavat OYS-erva-alueella aikaisemmista sairaanhoitopiirien
toiminnoista sekä kuntien toiminnoista. Alueet muotoutuvat todennäköisesti asteittain, lopputuloksena tulisi olla suuret, toimintakykyiset ja alueensa kaikista osista vastuuta kantavat
kokonaisuudet.
- Pohjois-Suomen palvelukokonaisuus vaatii selvitysmiesten mielestä vahvaa koordinoivaa
tahoa, oikeushenkilön statuksen saavaa OYS-ervaa. Tätä hallinnoidaan yhdessä kaikkien yh43

teistoiminta-alueiden toimesta nykyisen kuntayhtymä mallin tapaan hallitus – valtuusto pohjalla. Hallituksessa on alueiden palveluosaamisen ja poliittisen tahon edustus.
- Nykyiset sairaanhoitopiirit ja Kainuun maakuntayhtymä muodostavat hyvän pohjan yhteistoiminta-alueille. Seuraavien neljän alueen yhteistyömallin lähtökohtana on kuntayhtymien/yhtymän muodostaminen. Mahdolliset tulevaisuuden kuntaliitokset tiivistävät osaltaan
yhteistyötä.
- Kainuussa on pitkä kokemus yhteistoiminta-alueena toimimisesta.
- Keski-Pohjanmaalla on valmis yhteistyömalli olemassa
- Länsi-Pohjan alueella on valmiita yhteistoimintasuunnitelmia
- Lapissa monialainen yhteistyö luo pohjan tiiviimmälle palvelujen järjestämiselle. Pitkät
välimatkat luovat erityisvaateita, joihin on jo nyt ratkaisu-malleja olemassa.
- Pohjois-Pohjanmaa on alueista väkirikkain ja keskuspaikka Oulu on ilmaissut vastuukunta/isäntäkuntamalliin tahtotilansa, alueen laajuus muotoutuu tulevina vuosina. Oulu Pohjoinen ja Oulu eteläinen ovat eräs ratkaisumalli, muita on pohjoisen alueen jakautuminen Ouluun ja Koillismaahan. Viime-mainittu tarvitsee joka tapauksessa OYS-Oulu-alueelta toiminnalleen tukea ja hyötyisi laajasta, vahvasta erva-mallista. Kuntayhtymä tullee hallintomallina kyseeseen Oulun ulkopuolisilla alueilla.
9) OYS-erityisvastuualue
- Selvitysmiehet näkevät koordinointi ja ohjauskykyisen OYS-ervan (Oulun yliopistollisen
sairaalan erityisvastuualueen) parhaaksi palvelurakennemalliksi rakennettaessa koko Pohjois-Suomen palvelurakenteen tulevaisuutta. OYS-erva on nykyisen Pohjois-Pohjanmaan
kuntien ohjauksen asemasta kaikkien Pohjois-Suomen kuntien ohjauksessa.
- Keskitetyn koordinoinnin edut ovat luettelona sivulla 33.
- Päätäntävallan siirtyminen Ouluun on väärä pelko, sillä esitetyn mukaisesti lähipalveluiden
suunnittelu ja alueellinen toiminta neuvotellaan kuntien kesken terveydenhuollon järjestämissuunnitelman mukaisesti. Palvelun toteuttaminen tulevaisuudessa ilman laajoja hartioita
käy entistä vaikeammaksi ellei mahdottomaksi.
- Uusi rahoitusmalli toteutetaan selvitysmiesten esityksen mukaisesti asteittain. Kainuu on
hyvä pilottialue rahoituksen muuttamisessa kohden yksikanavaista järjestelmää, mielenkiintoa kokeilua kohtaa on ilmaistu muiltakin alueilta. Oulun kaupunki on ilmaissut halukkuutensa työterveyshuollon tavoitteiden, toimintatapojen ja rahoituksen kehittämisessä.
10) Loppusanat
Selvitysmiehet ovat kuvanneet OYS-erva- alueen tämän hetkisen tilan ja tuoneet esille tiedossa olevan tulevan kehityksen suunnan sekä toimenpiteitä, joilla sosiaali- ja terveyspalvelut turvataan tulevaisuudessakin kestävällä tavalla.
Kuntien yhteistyö kuntarakenneuudistuksen ja edeltävän Paras-hankkeen aikana on parantanut yhteistyörakenteita ja palvelurakennetta. Erikoisesti Oulu ympäristöineen on hyvä valtakunnallinen esimerkki tästä, samoin Kainuun palvelurakenne sekä Keski-Pohjanmaan Kiuru
kuntayhtymä. Koko alueella on rakenneuudistusta jatkettava tulevaisuuden sosiaali- ja terveyspalveluiden turvaamiseksi ja erikoisesti perus- ja erikoissairaanhoidon yhteistyön tiivistämisessä sekä sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyön kehittämisessä on vielä paljon tehtävää. Tämä vaatii asenteiden muutosta, laaja-alaista kokonaisuuksien näkemystä ja lähipalveluiden, alueellisten palveluiden sekä koko Pohjois-Suomen keskitettyjen palveluiden määrittämistä. Tämä työ suurien linjojen osalta on aloitettu tässä selvityksessä.
Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyöllä parannetaan palvelun synergiaa ja säästetään kustannuksia. Toimiva palvelurakenne ja rahoituksen järjestely tuovat uusia mahdollisuuksia
vastata ikääntymisen, palvelukysynnän kasvun ja työvoiman vähenemisen sekä talouden
44

haasteisiin. Alueellinen sitouttaminen vaatii hyvän tiedottamisen, selvän strategisen suunnitelman ja paljon jatkotyötä. Jatkotyö on tehtävä hyvin koordinoituna alueellisen, seudullisen
ja keskitetyn palvelun suunnittelun yhteistyönä. Alueilla on hyvä valmius edetä palvelurakenteen kehittämiseksi lukuisien aikaisempien hankkeiden ja selvitysten pohjalta. Tämä vaatii kaikkien viiden OYS-erva-alueen hankkeistamisen yhteiseen päämäärään pääsemiseksi:
kaikkien pohjoissuomalaisten palveluiden turvaaminen tulevaisuudessakin. Selvitysmiehet
toivovat rohkeutta päätöksentekoon
6. Jatkotoimenpiteet
•
•
•
•
•
•
•

Raportti valmis 8.11.2012, tämän jälkeen se siirtyy sairaanhoitopiirien ja ministeriön käsittelyyn.
Loppuraportti sairaanhoitopiirien internet-sivuille.
Suurten kaupunkien päättäjien tapaamiset joulukuun aikana.
STM:n asiantuntijoiden tapaaminen.
Jatkohankehakemuksen valmistelu marras-joulukuussa 2012. Hankehakemus valmistellaan
16.10.2012 erva kuntapäättäjäseminaarin valtuutuksella.
Loppuraportti lausuntokierroksille kuntiin, lausuntoaikaa helmikuun 2013 loppuun asti. Päätettiin 16.10.2012 erva kuntapäättäjä seminaarissa.
Jatkohankkeen puitteissa käynnistetään sote-alueitten suunnittelu ja muodostaminen niin, että suunnitelmat ovat valmiit 2015 loppuun mennessä ja sote-alueet käynnistävät toimintansa
viimeistään 1.1.2016

Sote-alueitten suunnittelun rinnalla käynnistetään rahoituspilotit.
ERVA-kokonaisuutta valmistellaan sote-alueitten suunnittelun rinnalla niin, että toiminta OYS ”ERVA-tähden” alla käynnistyy 1.1.2018.
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