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Kokousmuistio 
 

Perusterveydenhuollon yksikön ohjausryhmä 
 
Aika:  13.9.2016 klo 9.30- 11.31  
Paikka:  Juurakko, LPSHP  
 
Ohjausryhmän jäsenet ja varajäsenet 
Ylitornio:  Kari Askonen,  pj + Eeva Leukumaa- 
Tornio:  Leena Karjalainen + Sakari Malin- 
Kemi:  Mari Kärkkäinen- Liisa Niiranen- 
Tervola:  Mika Simoska - Helena Hartikainen- 
Lapin AMK:  Outi Hyry-Honka + Eija Jumisko- 
Keminmaa:   Lauri Sipola -  Anniina Mäkimartti- 
Simo:  Vivi Marttila+ (klo 9.45-) Tarja Leskinen- 
LPSHP:  Riitta Luosujärvi +, Juha Kursu-, Sirkka Tuunainen+ 
PTH-yksikkö:  Merja Haapakorva-Kallio+, Teija Horsma+, Pertti Sakaranaho+ 
 
 
Käsiteltävät asiat 
 
1. Kokouksen avaus ja osallistujien toteaminen 

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja todettiin läsnäolijat. Sihteerinä toimi Merja Haapakorva-Kallio. 
 

2. Työjärjestyksen hyväksyminen 
Hyväksyttiin 

 
3. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen 

Puheenjohtaja kävi lyhyesti edellisen kokouksen muistion. Hyväksyttiin. 
 

4. Ajankohtaista sote-valmistelusta 
Poliittinen ohjausryhmä päättää ketkä tekevät maakunnallisen järjestämissuunnitelman. Länsi-Pohjan sote-
projektiin haetaan kuntien sitoumukset syyskuun aikana. Tervola on ilmoittanut jäävänsä pois Länsi-Pohjan 
valmistelusta. Tervolan poisjäänti vaikuttaa hankkeen kustannusarvioon, kehittämiskeskuksen johtoryhmä kä-
sittelee asiaa 14.9 kokouksessaan. Esitys liitteenä, jossa kustannusarvio päivitettynä. 
 
Tulevan soten kustannuksista: maakunnallisesti rahaa käytettävissä n. 20 milj € vähemmän kuin nyt. Tulevai-
suudessa kovat paineet rakenteiden muuttamiseen, päällekkäisyyksien poistamiseen jne. Länsi-Pohjassa on 
esitetty mitä säästöjä voisi integraatiolla saavuttaa ja miten niitä voitaisiin tehdä hallitusti ja ennakoivasti. Si-
mon hallitus kokoontuu 15.9 ja valtuusto 26.9, Torniossa  hallitus 19.9 ja valtuusto 26.9, Kemissä hallitus 26.9 
ja valtuusto 17.10.Ylitorniolla ovat aikoneet pitää ylimääräisen valtuuston syyskuussa. Kehittämiskeskuksen 
kehittämisrahaa kohdennetaan sote-projektille. Työryhmiin osallistuvien matka- ja työaikakustannukset ovat 
kuntien maksettavia. Maakunnallisen valmistelun tarvitsemat resurssit ovat  asia erikseen. 
 
 
Keskustelussa tuotiin esiin seuraavaa: 
- Työryhmien webropol -ilmoittautumisessa päivämäärä virheellinen, korjataan. 
- Tiedottamisen rooli tärkeä.  
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- Projektiin henkilöstön valitsee sote-johtoryhmä ja virallisesti päätökset allekirjoittaa shp:n johtaja. Työ-

ryhmiin tulee valita moniammatillisesti asiantuntijoita.  
- PopSTERissä edetty hieman eri tavalla kuin Lapin maakunnassa. Työryhmissä mietitty järjestämistä ensin 

ja sitten vasta käydään käsittelemään palvelutuotantoa.  
- Simon osalta Oulunkaaren ky. siirtyy 2019 Pohjois-Pohjanmaalle, mutta ne työntekijät joiden työpaikkana 

on Simo, jäisivät Lapin maakunnalle. 
- Palvelulaitoksen alla voi olla erilaisia julkisia palveluntuottajia, yhtiöittämispakko tulee 2020. Viranomais-

tehtävät kuuluvat palvelulaitokselle, mutta mitä jää valinnanvapauden piiriin, se yhtiöitetään. 
- Koulutuksen näkökulmasta tarvitaan hyviä harjoittelupaikkoja. Iso volyymi aikuiskoulutettavia laajasti La-

pissa, jolloin harjoittelupaikkojakin tarvitaan lähellä. 
- Alueella tarvitaan toimiva keskussairaala mutta toimintoja on tarkasteltava tulevaisuuden tarpeita vas-

taavasti väen vanhetessa. 
- Erikoissairaanhoidon työnjakoa tulee kehittää ja miettiä, mitä erikoisaloja on tarkoituksenmukaista ylläpi-

tää ja mitä voidaan yty-alueella tehdä yhteisvastuullisesti. 
- ERVA-alueen työnjakopaperi: ideana että nykyisen Ervan alueella katsottaisiin erityisesti pienet erikois-

alat, jolloin lääkärit olisivat Oys:n kirjoilla ja Oys:lla olisi vastuu järjestää lääkäreitä alueelle. Esim. Kysin 
lääkärit käyvät viikon kerrallaan maakunnassa tekemässä töitä. 

- Jos yliopistosairaalaan saadaan ”osaajapankki” sillä on vaikutuksia myös yksityissektorille, jatkossa ei ehkä 
voi olla kahden toimen/viran haltijana. Miten muun henkilökunnan osalta toiminnot järjestyvät jos ”osaa-
japankista” tulisi lääkärit tiettyinä päivinä tietyille erikoisaloille. 

- Esh:ssa suurempi osa tuloista tulee avopuolelta kuin vuodeosastoilta 
 
 

5. Yhteistyö Lapin shp:n työvaliokunnan kanssa 
Yhteinen keskustelu käynnistetty, maakunnallista ohjeistusta järjestämissuunnitelman teosta odotellaan. 
Käyty läpi Länsi-Pohjan sote-projektia ja Lapin työvaliokuntien kokouksessa oli yhteinen käsitys että maakun-
taa ei voida yhtenä palvelutuotantoalueena viedä eteenpäin vaan tarvitaan ihmisten tarpeista lähtevää palve-
lutuotantoa lähellä. Erikoissairaanhoidossa on tehtävä työnjakoa, jotakin joudutaan keskittämään mutta ih-
misten lähellä olevia palveluja tulee vahvistaa. Säästöpotentiaalit: matalan kynnyksen satsaukset jolloin en-
naltaehkäisevästi voidaan taittaa kustannusten kasvua raskaampaan 
 

6. STM:n kärkihankkeet (Ikäihmiset, LaPe) 
Käytiin läpi lyhyesti STM:n kärkihankehakuun valmisteltu ” Toimiva kotihoito” -hanke ja valmistelussa oleva 
Lapsi- ja perhelähtöisten palveluiden kehittämisen hanke. Ikäihmisten valtionavustushaku on päättynyt, LaPe 
hankevalmistelu on aloitettu, haku päättyy 4.11. Maakunnallisia hankevalmisteluja vetää Poske.  Hankekus-
tannus on n. 1,10 €/asukas. Esitykset liitteenä. 
 
 

7. PTH-yksikön talous v. 2017 
- TA -esitys 335000€ eli n. 5€/asukas. Suurimmat menoerät muodostuvat henkilöstökuluista, matkakuluis-

ta, tietoverkkomaksuista, toimitilojen vuokrista ja kokouskuluista.  
- Mikäli Länsi-Pohjan sote-projektin kanssa edetään, niin PTH-yksikön työpanosta käytetään projektikoordi-

naatiossa. 
 

8. Muut asiat 
- Kuntien on tehtävä Kotihoidon mobiilin pääkäyttäjän ja Raisoftin tehtävien hoitamisesta pyyntö shp:n hal-

litukselle. Kotihoidon optimoinnin käyttöönotto tulisi tehdä mahdollisimman pian. 
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- Nykyiset potilastietojärjestelmät ovat tulossa elinkaarensa päähän ja UNA-hankkeen kautta tulee uusille 

ohjelmille vaatimusmäärittelyt, jotta varmistetaan niiden yhteentoimivuus palveluväylän kautta. 
 
 

9. Seuraava kokous 
   

 1.2.2017 klo 9.30-  
 
 

10. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja  päätti kokouksen klo 11.31 

 

 

 
Muistion vakuudeksi 
 
Merja Haapakorva-Kallio 


