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Lapin sote- ja pelastuspalvelut 
siirtyvät hyvinvointialueelle 1.1.2023 
– tutut palvelut jatkuvat     

   
Lapin julkisen sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä 
pelastuspalvelujen järjestäminen siirtyy Lapin hyvinvointialueelle 
1.1.2023 alkaen. Muutoksesta huolimatta palvelut jatkuvat 
ennallaan ja löytyvät tutuista paikoista ensi vuonnakin.    

  
   

Miten saan sosiaali- ja 
terveyspalveluita vuonna 2023?    

Palvelut jatkuvat pääosin samanlaisina kuin nyt. Kohtaat tutut 
työntekijät samoissa tehtävissään. Palvelupisteet, kuten 
terveyskeskus ja sosiaalitoimisto, ovat samat, missä olet 
tottunut käymään. Myös yksityisille toimijoille ulkoistetut 
julkiset palvelut säilyvät ennallaan.     

Jos saat palveluja tai etuuksia, ne jatkuvat ennallaan. Jos sinulla 
on varattuja aikoja vuodelle 2023 tai saat säännöllisesti jotain 
palvelua, ne jatkuvat sovitusti.     

Jos tarvitset uuden ajan tai palveluntarpeen arvion, ota yhteyttä 
oman paikkakuntasi sote-palvelujen ajanvaraukseen tai 
palveluohjaukseen. Toistaiseksi sote-palvelujen yhteystiedot 
löytyvät edelleen kuntien ja kuntayhtymien sivuilta. 
Vuodenvaihteesta alkaen yhteystiedot löytyvät osoitteesta 
lapha.fi.     

    

Mistä tiedän, mitä palveluita 
paikkakunnallani on ja mihin olla 
yhteydessä?    

Ajantasaiset perusterveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen tiedot 
löydät vuodenvaihteen 2023 jälkeen verkkosivuiltamme lapha.fi. 
Verkkosivuilta löydät sekä tietoa eri palvelujen sisällöstä että 
oman paikkakuntasi yhteystiedot. Osa palveluista on yhteisiä 
koko Lapin alueella.     
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Myös Kolpeneen palvelukeskuksen ja keskussairaaloiden tiedot 
siirtyvät uusille verkkosivuillemme vuoden 2023 aikana. 
Pelastuspalvelujen tiedot löydät edelleen osoitteesta 
lapinpelastuslaitos.fi.     

Jaamme kaikille lappilaisille alkuvuoden aikana kotiin 
palveluesitteen, jossa kerromme paikkakunnan sote- ja 
pelastuspalveluista.    

Palvelujen puhelinnumerot pysyvät pääosin ennallaan. Kemissä, 
Ranualla, Rovaniemellä, Tervolassa, Torniossa ja Ylitorniolla osa 
puhelinnumeroista on muuttunut. Vaikka soittaisit vanhaan 
numeroon, puhelu ohjautuu puolen vuoden ajan uuteen 
numeroon. Jos jätät takaisinsoittopyynnön tai työntekijämme 
jostakin muusta syystä soittaa sinulle, puhelu tulee uudesta 
numerosta. Tiedotamme mahdollisista tulevista 
puhelinnumerojen muutoksista erikseen.  

Sote-henkilöstön sähköpostit ovat muuttuneet muotoon 
etunimi.sukunimi@lapha.fi. Pelastuspalvelujen henkilökunnan 
sähköpostiosoitteet pysyvät ennallaan ja ovat muotoa 
etunimi.sukunimi@lapinpelastuslaitos.fi.    

    

Tuleeko palveluihin muutoksia?     

Siirtymä hyvinvointialueelle on ensivaiheessa hallinnollinen, eikä 
palveluihin tule juurikaan asiakkaille näkyviä muutoksia heti 
vuoden 2023 alussa.    

Esimerkiksi oman paikkakuntasi terveyskeskus jatkaa tutussa 
paikassa toimintaansa kuten ennenkin. Ympärivuorokautiset 
palvelut, kuten päivystys, vuodeosastot ja asumispalvelut 
jatkuvat katkeamattomina vuodenvaihteen yli. Kotiin annettavat 
palvelut, kuten kotihoito ja muut kotikäynnit, jatkuvat koko 
Lapin alueella kuten nytkin. Palvelusetelit ja yksityisiltä 
palveluntuottajilta ostetut palvelut jatkuvat ennallaan.    

Sekä Lapin keskussairaala Rovaniemellä että Länsi-Pohjan 
keskussairaala Kemissä jatkavat toimintaansa normaalisti. 
Molemmissa sairaaloissa toimii muun muassa 
ympärivuorokautinen päivystys. Kiireettömissä asioissa hoitoon 
pääsee lääkärin lähetteellä vanhaan tapaan.     

Palvelujen myöntämisperusteet yhtenäistyvät koko Lapissa. 
Uudet myöntämisperusteet koskevat kuitenkin pääasiassa uusia 
asiakkuuksia sekä tilanteita, joissa asiakkaan palveluntarvetta 
täytyy arvioida uudelleen.     



Tiedote 
27.12.2022 

3 

Asiakasmaksut ja palkkiot yhtenäistyvät koko Lapissa. 
Asiakasmaksut ovat kuitenkin pääosin samat kuin mitä kunnissa 
on tällä hetkellä käytössä. Laskutustiedot muuttuvat. Jos haluat 
maksaa asiakasmaksut automaattisesti verkkopankistasi, sinun 
tulee tehdä uusi e-laskusopimus. Saat ohjeet vuoden 
ensimmäisen laskun liitteenä.   

Perhehoidon kulukorvaukset sekä omais- ja perhehoidon 
palkkiot maksetaan jatkossa kuun 15. päivä. Henkilökohtaisten 
avustajien palkkiot maksetaan kuun 15. ja viimeinen päivä.   

  

   

Mikä on Lapin hyvinvointialue?     

Lapin hyvinvointialue vastaa 1.1.2023 alkaen koko Lapin julkisten 
sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelujen järjestämisestä. 
Hyvinvointialueella työskentelee lähes 8000 sosiaali-, terveys- 
ja pelastusalan ammattilaista. Hyvinvointialue on Lapin suurin 
työnantaja. Hyvinvointialueen muodostavat:     

• Lapin 21 kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut     
• Lapin ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirit     
• Kolpeneen palvelukeskus, Oulunkaari Simon palvelujen 

osalta, Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön 
kuntayhtymä     

• Lapin pelastuslaitos ja sopimuspalokuntalaiset     
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