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Perusterveydenhuollon yksikön ohjausryhmä 
 
Aika:  1.2.2018 klo 9.00-  11.00 
Paikka:  Kokoustila Juurakko, LPSHP:n hallintorakennus  
 
Ohjausryhmän jäsenet ja varajäsenet 
Ylitornio:  Kari Askonen,  pj          Eeva Leukumaa 
Tornio:  Leena Karjalainen              Helena Puontila 
Kemi:  Kari Lankinen +         Liisa Niiranen 
Tervola:  Mika Simoska   +                Marika Lassila 
Lapin AMK:  Outi Hyry-Honka                               Marita Turulin 
Keminmaa:   Lauri Sipola                                      Eila Metsävainio 
Simo:  Vivi Marttila +          Tarja Leskinen 
LPSHP:  Riitta Luosujärvi-, Sirkka Tuunainen +, Paavo Uusimaa (klo 9.12-) 
PTH-yksikkö:  Vuokko Ohtonen +, Pertti Sakaranaho +, Merja Haapakorva-Kallio + 
 
 
Käsiteltävät asiat  
 
1. Kokouksen avaus ja osallistujien toteaminen 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.03 ja todettiin osallistujat. 
 

2. Työjärjestyksen hyväksyminen 
Hyväksyttiin 
 

3. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen 
Hyväksyttiin. 
Keskusteltiin edellisen kokouksen kohdassa ”Muut asiat” käsiteltyjen asioiden etenemisestä:  

       ESKON näkyvyys  
- Tietohallinnon työryhmässä käsitelty ESKOn näkyvyyttä esh:ssa ristiin sairaanhoitopiireissä ja mahdolli-

suutta laajentaa perusterveydenhuoltoon. PPSHP:n sairauskertomukset tulossa näkyviin ennen kesää ja 
jatkossa myös LKS:n kertomukset tulevat ristiin katsottavaksi. 

ERVA_PACS 
 PTH-ohry esittää  Tietohallinnon-työryhmälle, että myös LKS:ssa otetut rtg-kuvat tulisivat katsottaviksi 

yhteisessä PACS:ssa  Tämä koskee varsinkin Ylitorniota, joka ostaa noin kolmanneksen erikoissairaan-
hoidostaan LKS:sta 

 Paavo Uusimaa ottaa asiat  Lpshp:n Tietohallinnon-työryhmässä asiat käsittelyyn. 
Pakolaiset:  
- Ylitorniolle tullut lisää sukulaissuhteen perusteella ja Tervolassa säilynyt määrä samana. 
- Pakolaisten sairaanhoidosta aiheutuvien korvausten hakeminen valtiolta raskas prosessi. 
 

4. Maakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman valmistelu.  Liite 
Terveydenhuoltolain 34§:n  mukaan kuntien on laadittava terveydenhuollon järjestämissuunnitelma . 
Suunnitelma on laadittava valtuustokausittain ja hyväksyttävä sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä. Kuntien ja 
kuntayhtymän on yhdessä arvioitava suunnitelman toteutumista vuosittain sekä tehtävä siihen tarvittaessa 
muutokset. Viime valtuustokauden viimeisenä päivityksenä valmistui Länsi-Pohjan sote järjestämissuunni-
telma 2018-2025 keväällä 2017  Länsi-Pohjan sote-projektin työn tuloksena. 
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Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma on sisällöiltään päällekkäinen maakunnan sote-valmistelussa laadit-
tavan palvelustrategian terveydenhuoltoa käsittelevien osien kanssa. Järjestämissuunnitelman arviointi ja päi-
vittäminen olisi luontevaa liittää osaksi käynnissä olevaa maakunta- ja sote-valmistelua, jotta järjestämissuun-
nitelman mukainen valmistelu ja palveluiden kehittäminen etenevät maakunnallisen sote-valmistelun linjaus-
ten mukaisesti. Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma muodostuisi palvelustrategiaan kirjatuista tervey-
denhuollon sisällöistä ja se hyväksytettäisiin siltä osin       terveydenhuoltolain mukaisessa menettelyssä kun-
nissa ja sairaanhoitopiireissä.  
 
 Ohjausryhmä puoltaa  liitteen mukaista  esitystä ja päättää esittää hyväksyttäväksi LPSHP:n hallitukselle 

toimintamallin, jossa Lapin ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirien PTH-yksiköt yhdessä Lapin sote-valmisteli-
joiden kanssa valmisteleisivat maakunnallista sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelmaa . 

 
5. PTH-yksikön toimintakertomus v.2017 

Shp:n hallituksen tulisi käsitellä sote-projektissa laadittu terveydenhuollon palvelujen järjestämissuunnitelma 
vuosille 2018-2025. 
- Terveyden edistämisen johtoryhmän roolia olisi myös mietittävä uudelleen 
- Sosiaalipäivystys: Virka-ajan ulkopuolisessa päivystyksessä ovat tehtävämäärät selvästi kasvaneet. Suora 

asiakaslinja otetaan käyttöön 1.2.2018, samoin VIRVE tulee virka-aikaiseen käyttöön, liittyy  hätäkeskuk-
sen uuden ERICA-järjestelmän käyttöönottoon. Alueelliset sosiaalihuollon kirjaamisvalmennukset ovat 
käynnissä. 

- Lisätään Länsi-Pohjan sote-projekti hankeluetteloon 
 
Ohjausryhmän arvio:  
- Huolimatta 1,5 htv suuntaamisesta sote-projektille, yksikkö on toiminut hyvin ja saavuttanut kirjatut ta-

voitteet. Sote-projektin koordinaatiossa on yhdistynyt pth-esh-sos eli terveydenhuoltolain mukainen teh-
tävä.  Perustyötä on tehty monella tasolla ja paljon. Pienellä tiimillä on saavutettu tavoitteet.  

 
- Hankkeiden arvioiminen jäänyt PTH-yksikön ohryn osalta vähäiseksi, sote-palveluja koskevat hankkeet 

kulkevat enemmän palvelutiimin kautta. Edellyttäisi ohjausryhmältä tiheämpää kokoustamista. Palvelu-
tiimi voi puoltaa hankkeiden eteenpäin viemistä ja esittää asiat  kuntien päätettäväksi. Hankeprosessia on 
kehitettävä edelleen. 

 
 Lisätään ohjausryhmän arvio toimintakertomukseen 
 

6. PTH-yksikön resurssien suuntaaminen ja v. 2018 toiminta 
Ohjausryhmän linjaukset  toiminnasta: 
- PTH-yksikön osallistuminen yhteisyrityksen haltuunottoprojektiin on välttämätöntä, jotta myös yteisyri-

tykseen kuulumattomien shp:n jäsenkuntien osalta saadaan tehtyä yhteisyrityksen, sairaanhoitopiirin ja 
kuntien toiminnan yhteensovittaminen: 
- akuuttiklinikan toiminta, virka-ajan ulkopuolisen toiminnan järjestäminen yhteisyrityksen kanssa niiden 
kuntien osalta jotka eivät ole yhteisyrityksen osakkaita, 

- esh:n ja  yhteispäivystyksen laskutuskäytännöt jne.  
- tukipalvelujen käyttö 
- hankinnat ja investoinnit 
- ym… 

- Rajapintoja syntyy yllättäviinkin kohtiin, niiden miettiminen ja yhteensovittaminen peruskuntien, yhteis-
yrityksen ja shp:n  kanssa on  tärkeää. 
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- Muutoksen läpiviennille tulee olla kunnollinen tuki 
- Tiedottaminen myös niille shp:n jäsenkunnille, jotka eivät ole yhteisyrityksen osakkaita ( Tervola, Ylitor-

nio) 
-  Virkalääkäritehtävien hoitaminen on jatkossakin kuntien tehtävä, PTH-yksikkö vie asian  palvelutiimiin 

keskusteluun. 
- Hankeprosessia on kehitettävä edelleen. 
- Shp:n johtajaylilääkäri Paavo Uusimaa mukaan myös  palvelutiimiin 

 
7. Muut asiat 

- Kuntiin jäävä terveyden edistämisen työ, miten tuetaan? PTH-yksikön mahdollisuudet sparrata tätä asiaa 
- Lapin ja Länsi-Pohjan shp:n PTH-yksiköiden yhteistyön jatkuminen 
 

8. Seuraava kokous 
12.4 klo 11.30 

 
9. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.57 

 

Muistion vakuudeksi 

Merja Haapakorva-Kallio 
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