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Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma
Yleiset tavoitteet

Vuonna 2017 sosiaalipalvelut, perusterveydenhuolto sekä
erikoissairaanhoito muodostavat yhteisen palvelukokonaisuuden.
Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen toteutuu yhteistyössä, johon
ovat sitoutuneet kunnat, kuntayhtymät ja muut toimijat. Palvelut
pohjautuvat asiakkaiden tarpeisiin ja he osallistuvat niiden
suunnitteluun. Tavoitteena on tukea kuntalaisten omaa
vastuunottoa sekä lisätä hyvinvointia ja tasa-arvoa.
Lähipalvelut voidaan turvata samalla, kun palvelujärjestelmän
haavoittuvuutta on vähennetty.

Valmistelu ja sopiminen
Valmistelu
Asiantuntijatyöryhmät
- ohjausryhmä nimeää

Sopiminen
Kunta- ja kuntayhtymäjohtajien kokoukset
- myös omistajaohjaus

Päätöksenteko
Kunnat

Ktt:n ky:t

LSHP
PTH-yksikkö
- koordinaatiovastuu

PTH-yksikön ohjausryhmä =>
Alueellinen sote-ohjausryhmä
Kolpene

Palveluketjun yleinen malli
– lähtökohtana asiakkaan tarpeet ja toimijoiden osaaminen
Asiakas

Kansalainen
Terveyden ja
hyvinvoinnin
edistäminen
Ennaltaehkäisy

Oma-apu

Lähiosaaminen

Erityisosaaminen

Omahoito
Perhe ja
lähipiiri
Vertaistuki

Matala kynnys
Vastuu hoidosta,
tuesta,
kuntoutuksesta ja
hoivasta

Tuki lähiosaamiselle
Keskitetyt
toimenpiteet
Tuodaan myös
lähelle

Ongelmat vähenevät

Vaikuttavat
keinot ehkäistä?
Toteutus, vastuu
koordinointi?

Tarpeen
arviointi
Ohjaus

Omahoito lisääntyy

Miten vahvistaa
omahoitoa?
Toteutus,
vastuut?

Konsultointi

Osaaminen lähelle
Miten vahvistaa
yhteistyötä, suunnitelmallisuutta ja
jatkuvuutta? Resurssit, osaaminen?

Vaativa
erityisosaami
nen

Sopiminen
Miten tukea
lähiosaamista?
Priorisointi, prosessit, resurssit
osaaminen?

Osaamisen varmistaminen ja lisääminen – alueellinen koulutuksen suunnittelu
Kehittämistyö ja tiedontuotanto tukemaan muutosta
Tiedonkulku palvelemaan prosessia
Lshp pth-yksikkö ja Poske 10/2013

Merkittävimmät muutokset
1. Päivystysten järjestäminen

Päivystysten järjestämiseen liittyvä sopiminen tehdään osana
terveydenhuollon järjestämissuunnitelmaa, kuten
terveydenhuoltolaki ja päivystysasetus edellyttävät.
Tässä suunnitelmassa on esitys kiireellisen neuvonnan,
ensihoidon sekä perusterveydenhuollon, suun
terveydenhuollon ja sosiaalipäivystysten järjestämisestä ja
yhteistyöstä.

Merkittäviä muutoksia päivystyspisteisiin ei esitetä vuosille
2014 ja 2015 lukuun ottamatta Sodankylän yöpäivystyksen
siirtymistä Lapin keskussairaalassa toimivaan päivystykseen.

2. Mielenterveys- ja päihdepalvelut
Sovitaan kuntien ja erikoissairaanhoidon yhteistyökäytännöistä
ja vastuista mielenterveys- ja päihdepalveluiden
toteuttamisessa vuoden 2014 aikana.
Tavoitteena on vahvistaa avohoitoa ja vähentää
sairaalahoitoa.
Tehdään yhteistyössä Hyvinvointi hakusessa – riippuvuus
riskinä -hankkeen kanssa päihdetyön palveluketju.

3. Ikäihmisten palvelut

Ikäihmisten palveluissa tarvittavaa geriatrista ja
gerontologista erityisosaamista on Rovaniemellä, mutta ei
juurikaan muissa kunnissa tai Lapin keskussairaalassa.
Vanhuspalvelulaki edellyttää, että 1.1.2015 alkaen em.
asiantuntemus tulee olla kaikkien kuntien käytettävissä.
Järjestämissuunnitelmassa tavoitteena on koota geriatrinen
ja gerontologinen erityisosaaminen yhteen kaikkien kuntien
ja keskussairaalaan yhteiseen käyttöön.
Rovaniemen kaupungilla on vastuu näiden palveluiden
suunnittelusta vuoden 2014 aikana siten, että toiminta
käynnistetään vuonna 2015.

4. Tukipalvelut
Selkiytetään ja lisätään yhteistyötä tukipalveluiden
järjestämisessä.
• Terveyskeskukset voivat niin päättäessään liittyä PohjoisSuomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymä
Nordlabiin.
• Terveyskeskuksille tarjotaan mahdollisuus käyttää Lshp:n
logistiikka- ja materiaalipalveluita ja tilata sovitut materiaalit
sähköisen tilausjärjestelmän (Ostari) kautta.
• Välinehuollossa keskeistä on osaamiseen liittyvän
yhteistyön lisääminen.

5. Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen
Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen ja ennaltaehkäisy ovat
vaikuttavia keinoja vähentää sairastavuutta ja huonoosaisuutta ja siten sosiaali- ja terveyspalveluiden tarvetta.
Lapin shp:n alueella ennaltaehkäisevän työn resurssit ovat
niukat.
PTH-yksikön ohjausryhmän esityksestä yksikköön perustetaan
terveyden edistämisen ja ennaltaehkäisevän työn alueelliseen
koordinointiin ja toteuttamiseen suunnittelijan toimi.
Tämä kytkee ennaltaehkäisyn toteuttamisen terveydenhuollon
järjestämissuunnitelmaan, palveluketjuihin ja alueellisen
koulutuksen suunnitteluun.

6. Henkilöstö ja osaaminen

Tärkeää roolien selkiyttäminen ja yhteistyön tiivistäminen
sairaanhoitopiirin, kuntien, alueen oppilaitosten ja muiden
henkilöstötarpeen ennakointia tekevien tahojen kanssa.
Erityisesti alueella on pulaa sairaanhoitajista, röntgen- ja
laboratoriohoitajista.
Alueellisen koulutuksen suunnittelussa yhdistetään eri tahojen
voimavarat yhteisen koulutussuunnitelman laatimiseksi ja
toteuttamiseksi.

Järjestämissuunnitelman hyväksyminen

• PTH-yksikön ohjausryhmä on hyväksynyt järjestämissuunnitelman
kokouksessaan 11.3.2014.
• Lausuntopyyntö terveydenhuollon järjestämissuunnitelman
päivityksestä on lähetetty kuntiin 12.3.2014. Vastaukset on pyydetty
9.5.2014 mennessä. 13 kuntaa on tähän mennessä (21.5.)
kannattanut suunnitelman hyväksymistä, niistä kahdella kunnalla
hyväksymisessä rajaus.

• LSHP:n yhtymävaltuusto hyväksyy kesäkuun kokouksessa
suunnitelman, koska 2/3 alueen kunnista, joissa on yhteensä
vähintään puolet asukkaista, on kannattanut sen hyväksymistä.

