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Perusterveydenhuollon yksikön ohjausryhmä 
 
Aika:  11.9.2018 klo 10.30- 12.05 
Paikka:  Kokoustila JUURAKKO, shp:n hallintorakennus  
 
Ohjausryhmän jäsenet ja varajäsenet 
Ylitornio:  Kari Askonen,  +          Eeva Leukumaa 
Tornio:  Leena Karjalainen -          Pertti Sakaranaho+ 
Kemi:  Liisa Niiranen  -                                  Pekka Honkanen  +     (poistui klo 11.50)       
Tervola:  Mika Simoska -          Helena Hartikainen- 
Lapin AMK:  Outi Hyry-Honka+                              Eija Jumisko/ Marita Turulin 
Kemi  Eila Metsävainio+                               Pertti Sakaranaho 
Simo:  Vivi Marttila + (poistui klo 11.15)     Tarja Leskinen 
LPSHP:  Riitta Luosujärvi + 
PTH-yksikkö:  Päivi Väre-, Merja Haapakorva-Kallio+ 
 
 
Käsiteltävät asiat 
 
1. Kokouksen avaus ja osallistujien toteaminen 

Puheenjohtaja Kari Askonen avasi kokouksen, Merja kirjasi osallistujat. 
Keminmaan osalta ohjausryhmän varsinaisena jäsenenä  on Eila Metsävainio  ja varalla Pertti Sakaranaho.  
 

2. Työjärjestyksen hyväksyminen 
Hyväksyttiin. 
 

3. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen 
Hyväksyttiin. 
Edelliseen muistioon liittyen keskusteltiin: 
- Sairaaloiden investointitarpeista>  STM kutsunut shp:n edustajat neuvotteluun 11.10, koska merkittäviä 

investointeja OYS-erva-alueella. Psykiatriatalo vaatii ministeriön luvan. 
 

4. Terveydenhuollon palvelujen järjestämissuunnitelman päivittäminen  
- Maakunnan valmistelun  yhteydessä on nostettu esiin sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman 

laatiminen 2017 – 2021 eli valtuustokaudeksi. Tavoiteaikataulu on marraskuun valtuustoille. Molemmilla 
shp:llä on omat suunnitelmansa, joita tulisi päivittää mahdollisuuksien mukaan yhtenäiseksi.  
 
Keskustelussa tuotiin esiin seuraavia näkemyksiä: 
- sosiaalipalvelujen osalta valmista suunnitelmaa olisi olemassa mutta toistaiseksi kunnat eivät ole tehneet 

asiasta päätöksiä 
- Lapin alueella mietitään vapaaehtoista kuntayhtymää 
- sote-lakien läpimeno vielä epävarmaa 
Tietojärjestelmät: 
- Pegasos siirtyy hiljalleen Omni360,  
- shp kallistumasssa OYS-ervan yhteisiin järjestelmiin, pohjoisen alueen tulisi edetä yhdessä 
- samat järjestelmät tavoitteeksi 
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- palveluneuvonta ja –ohjauksen kehittäminen, pienillä kunnilla alueellisen neuvonnan ja ohjau  ksentar-
peet vähäisiä.  

- digitalisaation osalta vasta vähän avauksia 
- koulutuksen näkemys: sh-koulutusta on vietävä etä- ja monimuoto koulutuksena , digioppimisympäristöt 

vahvasti mukana  
 

- Lapin amk on tehnyt kumppanuussopimukset yhteisyrityksen kanssa 
- Yhteisyrityksen rooli järjestämissuunnitelmassa > tulisi olla aktiivisesti mukana 
- kunnilla tarvetta keskustella yhteisyrityksen kanssa käytännön asioista ja rajapinnoista 
-  shp laittanut kuntajohdolle neuvottelupyynnön yhteistyöstä ja sovittavista asioista 

 
 

 Järjestämissuunnitelmaa kierrätetään kommenteilla ja viedään palvelutiimin kautta kuntiin 
 PTH-ohryn näkemyksen mukaan tarvitaan yhteinen keskustelu kuntien sote-toimijoiden kanssa. Kunnilla 

tulee olla yhteinen näkemys mitä itse tuotetaan, selkeästi määriteltävä ja vasta sitten voidaan käydä kes-
kustelua yhteisyrityksen kanssa. 

 Kerätään sähköpostilla yhteistyökysymykset, kehittämistarpeet ja haasteet. Kutsu johtaville sote-viranhal-
tijoille, jotka huolehtivat asiaa eteenpäin omissa organisaatioissan. Kokousajankohta  8.10 klo 9 Selkä-
saari-kabinetti, LPSHP. 

 
5. PTH-yksikön toiminta  

- Liitteessä kuvattu tällä hetkellä työn alla olevat asiat 
- Vuoden 2019 alustava TA 293 000 €, n. 4, 76 €/as.  
- Ylilääkäri ja sosiaalityöntekijä toimivapaalla vuoden  loppuun asti. Shp:n johtaja ylilääkäri hoitaa otona 

PTH-yksikön ylilääkärin tehtäviä. 
- Alustavasti suunniteltu että  PTH-yksikön ylilääkärin työpanosta ostettaisiin Kemiltä, mikäli sinne saadaan 

rekrytoitua avoterveydenhuollon ylilääkäri. 
 Merkitään tiedoksi 
 

6. Hankeasiat 
- STM:n kärkihankkeet päättymässä, valinnanvapauspilottiin ei saatu rahoitusta 

Uusia hakemuksia: 
- Kunnon Mummola Lapin amk:n , Luulajan yliopiston ja Lapin liikunnan yhteistyöhanke, jossa pääteemana 

on tasapainon merkitys kaatumisten ehkäisyssä ja ikäihmisten kotona selviytymisen tukemisessa . Ei ole 
vielä jätetty, neuvottelut vielä kesken Luulajan yliopiston kanssa.  Interreg hakuaika 12/2018- 2/2019 

- HYMY-hanke / Terveyden edistämisen määrärahat. Tavoitteena vahvistaa alueen nuorten positiivista mie-
lenterveyttä ja luoda ennalta ehkäisevää matalan kynnyksen toimintaa kouluihin. Kunnissa kontaktoitu 
sivitys- ja vapaa-aikatoimen johtajat, koulujen rehtorit. Hakijana Lappia. 

- Osaamisen mahdollistaminen digipalveluissa OmaDigi/Lapin amk. osaamisenkartoitusta 
 

 henkilöstöllä on paljon haltuunotettavaa digitalisaatiossa, tarvetta hankkeelle on. 
 Merkitään hanketilanne tiedoksi 
 Pekka Honkanen poistui tämän kohdan käsittelyn aikana . 

 
7. Muut asiat 

Eskon ja röntgen kuvien näkyvyys peruskuntiin (LKS,OYS )tietohallinnosta selvitys. RISin kautta shp näkee. 
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Päivystyksen virka-apupyynnöt: Päivi Väre selvittänyt asiaa Oys:n suuntaan, samoin Lapista.  Oys ei ole vielä 
antanut vastaustaan. Asia on pakko hoitaa, nyt toimittu vapaaehtoisella järjestämisellä. 
 
 odotetaan Oys:n vastaus/ Päivi Väre 
 Päivystysringin osalta sovittava korvauksista ja saatava asia järjestykseen 
Havaittu että yhteisyritys käyttää paljon kandityövoimaa. 

 
8. Seuraava kokous 

12.12 klo 10.30-12.30 
 

9. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.05 

 

 

Muistion kirjasi 

Merja Haapakorva-Kallio 

mailto:etunimi.sukunimi@lpshp.fi

